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Anotace
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Abstract
The submitted thesis is devoted to electronic identification documents issues by the public
administration in the Czech Republic. ID cards, electronic passport and residency permits are
described. The thesis discusses the current features of the above mentioned electronic
identification documents. Historical context is also mentioned. The thesis focuses on data
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Úvod
Identifikace osob je problematika, kterou lidstvo musí řešit od nepaměti. Dlouhou dobu se
identifikace obešla bez dokladů, neboť všechny osoby žijící v malých skupinách se znaly
osobně. První doklady pak vznikaly v dobách, kdy fotografické techniky nebyly běžně
dostupné a doklady tak obsahovaly slovní popis osoby. Později se v dokladech objevily
fotografie. Přinýtované, přilepené, vytištěné a dnes dokonce gravírované. Identifikační
doklady (tj. doklady, které umožňují prokázat totožnost) tak, jak je známe dnes, jsou však
věcí relativně novou.
S rozvojem a rozšířením informačních technologií (dále jen IT) se tyto technologie
dostávají do nejrůznějších oblastí lidských aktivit a ani identifikační doklady nejsou
výjimkou. Elektronizace dokladů umožňuje strojové zpracování, zvyšuje spolehlivost
dokladů, především ve smyslu ověření jejich pravosti a ověření totožnosti jejich držitelů1.
V závislosti na použité technologii s nimi lze kontaktně či bezkontaktně elektronicky
komunikovat a vyčíst uložená data či jinak využívat jejich služeb. Moderní technologie
umožňují ukládání celé řady dat o dokladech, jejich držitelích či údaje pro další možnosti
využití (např. pro elektronické podepisování), přičemž přístup k datům může být chráněn
a omezen pouze na autorizované osoby či zařízení.
Oblast elektronických identifikačních dokladů mne dlouhodobě zajímá jak po stránce
technologické, tak i právní. S elektronickými pasy jsem měl možnost pracovat během mého
několikaletého působení v Evropské komisi, kde jsem ovlivnil některé technické parametry
elektronických pasů a souvisejících protokolů pro infrastrukturu kryptografických klíčů.
Povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí pak technologicky vychází
z elektronických pasů. Jak elektronické pasy, tak i povolení k pobytu pro státní příslušníky
třetích zemí jsou legislativně regulovány na úrovni Evropské unie (dále jen EU). Elektronické
pasy byly v EU povinně zavedeny v roce 2006, povolení k pobytu pro státní příslušníky
třetích zemí o několik let později.
Relativně nedávno se čipy objevily i v českých občanských průkazech, jejich využití
je však zatím značně omezené. Občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem
vydávané v ČR se tak staly zajímavou raritou. Vzhledem k nepřipravenosti informačních
systémů veřejné správy je kontaktní čip vydáván prázdný (pokud nepočítáme uložené číslo
občanského průkazu) a jedinou využitelnou aplikací je elektronické podepisování, na což lze
levněji využít i jiné běžné čipové karty.
Oblast identifikačních dokladů není na ústavní úrovni explicitně řešena, souvisí však
úzce s institutem státního občanství.. Některá práva a svobody, zakotvená v Listině
základních práv a svobod (dále jen Listina)2se vztahují pouze na státní občany, například
právo svobodné volby svých zástupců či právo na bezplatné vzdělání. Jiná jsou vztažena na
občany EU. Občanské průkazy jsou obvykle nejjednodušším způsobem prokázání státního
občanství. Identifikační doklady sloužící jako cestovní doklady hrají důležitou roli v realizaci
práva na svobodný pohyb osob bez ohledu na hranice států3.
1

Držitelem se v celém textu práce rozumí oprávněný držitel dokladu (občanského průkazu atp.), např. ve smyslu
legislativní zkratky definované v § 8a odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
Vlastnictví identifikačních dokladů je samostatná zajímavá problematika, které se však nebudeme v této
diplomové práci věnovat.
2
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
3
SLÁDEČEK, Vladimír, POUPEROVÁ, Olga a kolektiv. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly).
Praha: Leges, 2011. 416s. ISBN 978-80-87212-80-6. Kapitola 3 a 4.
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Problematika identifikačních dokladů vydávaných státní správou patří především do
oblasti správního práva. Správní právo je součástí veřejného práva a soustředí se na správu
věcí veřejných4. Identifikační doklady jsou obvykle zařazovány pod oblast vnitřní správy.
Státní správa na úseku identifikačních dokladů je vykonávána řadou úřadů (např.
Ministerstvem vnitra, obecními úřady obcí s rozšířenou působností, Policií ČR). Řada
identifikačních dokladů vydávaných státní správou je veřejnými listinami, předpokládá se
tedy jejich autenticita i pravdivost (detailnější rozbor bude proveden v kapitole 2).
Každý rok je v České republice (dále jen ČR) vydáván přibližně jeden milion
občanských průkazů a necelý půl milion cestovních dokladů5. Počet vydávaných pasů
každoročně klesá6, od vstupu ČR do EU je možné použít pro překračování vnitřních hranic
i občanské průkazy. Připravuje se zákon umožňující překračování vnějších hranic EU
s občanským průkazem. Občanský průkaz by tak umožnil pokrýt ještě více cestovatelských
aktivit občanů ČR. Problematika identifikačních dokladů však nezahrnuje jen jejich vydávání,
ale také používání. Hlavním smyslem identifikačních dokladů je umožnit jejich držitelům
prokázání své totožnosti. A to není potřeba jen vůči úřadům, ale i v běžných
soukromoprávních vztazích. S identifikačními doklady se tedy setkáváme v běžném životě
velice často.
Tato závěrečná práce se věnuje problematice právní úpravy elektronických
identifikačních dokladů v ČR. Zaměřuje se na občanské průkazy, povolení k pobytu pro státní
příslušníky třetích zemí a pasy. V určitých oblastech přináší srovnání se situací v Německu
a ve Francii. Hlavním cílem práce je zjistit, zda množství údajů zapisovaných do občanských
průkazů a cestovních dokladů je přiměřené jejich účelu a navržení doplňujících funkcí
elektronické části občanského průkazu. Při zpracování práce byla hojně používána metoda
komparace (např. při srovnání s legislativou EU a jiných evropských zemí). Dále byly využity
metody analýzy, syntézy a dedukce.
S problematikou identifikačních dokladů úzce souvisí i institut domovské příslušnosti
a státního občanství, jeho nabývání a pozbývaní. Těmto aspektům se však tato diplomová
práce nevěnuje.
Předložená diplomová práce se skládá z pěti kapitol. Kapitola první přehledově
pokrývá řadu identifikačních dokladů používaných v ČR, řada z nich zatím není elektronická.
Kapitola druhá, třetí a čtvrtá (tzv. obecná část práce) se věnuje popisu používaných
elektronických dokladů v ČR, obsahuje základní fakta o právní regulaci v této oblasti v naší
zemi a některé historické a technické souvislosti. Kapitola druhá se detailně věnuje
občanským průkazům. Navazující třetí kapitola popisuje cestovní doklady, především
elektronické pasy. Kapitola čtyři pak obecnou část diplomové práce doplňuje o popis
elektronických povolení k pobytu (pro státní příslušníky třetích zemí). Kapitola pátá (tzv.
specifická část práce) pokrývá dva vybrané problémy z oblasti elektronických identifikačních
dokladů. Nejprve je diskutována živá problematika přiměřenosti získávání a ukládání
(osobních) údajů v souvislosti s identifikačními doklady (včetně biometrických dat) a dále se
práce věnuje oblasti údajů uchovávaných v tzv. agendových informačních systémech.
Následující kapitola pak na závěr sumarizuje zjištění konstatovaná v práci a navržené úpravy
legislativy.
Tato práce je zpracována podle právního stavu platného ke dni 1. února 2013.
4

HENDRYCH, Dušan a kolektiv. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 826 s., s. 15.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. [online]
Knihovna připravované legislativy [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8GYFHTGN
6
Před vstupem ČR do EU se vydával přibližně milion cestovních pasů ročně.
5
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1
1.1

Identifikační doklady v ČR
Identifikace

K pojmu identita neexistuje jen jedna univerzálně platná definice. Obecně jde o něco, co
umožňuje odlišení podobných prvků stejné kategorie. Identita je vlastně problematika
spolehlivého odlišování jedinců od sebe7. V řadě situací našeho života potřebujeme znát
identitu jiných osob. Případem může být identifikace smluvních stran, případně stran
mimosmluvních závazkových vztahů (např. při vyplňování záznamu o dopravní nehodě). Ne
vždy je však detailní identifikace nutná. Když kupujeme rohlík, často neznáme ani IČ
prodejce jako právnické osoby ani jméno prodavačky. Obvykle nám stačí možnost
identifikace až v případě potřeby. Také samotné zjišťování identity vždy probíhá jen s určitou
mírou spolehlivosti. Stoprocentní jistotu nikdy mít nebudeme. I v dokladech nebo
informačních systémech veřejné správy mohou být chyby. Míra spolehlivosti, s níž se zjištění
identity provádí, závisí na konkrétních okolnostech každého případu. I množství údajů, které
budeme považovat za prokázanou identitu, se liší situace od situace.8
Identifikace je způsob, jak popsat identitu jedince9. Je to proces, jehož smyslem je
zjištění identity osoby. V této diplomové práci se zabýváme identifikací fyzických osob. Ta je
v našich zeměpisných šířkách nejčastěji založena na identifikačních dokladech. Není to však
jediná možnost. Někdy známe druhou stranu z dřívějšího jednání, někdy nám může ke zjištění
identity stačit předložení doručených dopisů adresovaných dané osobě. Ke zjištění či
prokázání identity lze využít i svědky. Místo cizího slova identifikace se někdy používá
českých slov ztotožnění či prokázání totožnosti (a místo identita se používá totožnost). Této
terminologie se drží i česká legislativa.

1.2

Identifikační doklady

Ještě dříve, než státní správa začala vydávat identifikační doklady s elektronickými prvky,
jsme se s nejrůznějšími čipovými kartami setkali v soukromoprávní oblasti. Naše peněženky
jsou plné čipových bankovních karet (ať už kontaktních či bezkontaktních), zákaznických
slevových karet nebo přístupových karet, kterými nás vybavili naši zaměstnavatelé nebo školy
(např. ISIC nebo ITIC karty Masarykovy univerzity doplněné bezkontaktním čipem
s jedinečným identifikátorem).
Avšak ani stát nemůže ignorovat moderní tendence integrace prvků IT do dokladů
a pomalu se elektronika začíná objevovat také v identifikačních dokladech vydávaných státní
správou občanům ČR (či občanům zde trvale bydlícím atd.).
Tragické události z 11. září 2001 vedly ke snahám zvýšit bezpečnost cestovních
dokladů, což se odrazilo v integraci bezkontaktních čipů do pasů. Zároveň s technickou
specifikací elektronických pasů se objevily snahy o povinné zavedení těchto technologických
vymožeností. Po iniciativě Spojených států amerických v rámci požadavků na bezvízový
režim to byla EU, která nařídila povinné využití elektroniky v pasech. I v ČR jsme od září
7

NEUWIRT, Karel. Elektronická identifikace občana v systémech eGovernment (analýza a vize). [online]
Nevládní organizace estat.cz [cit. 21. 3. 2013]. s. 7. Dostupné z:
http://www.estat.cz/data/publikace_karel_neuwirt_1.pdf
8
Hezký příklad najdeme v § 63 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdější předpisů. In:
CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013]. Dále také v § 12 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas
Consulting [cit. 21. 3. 2013].
9
NEUWIRT, Karel. Elektronická identifikace občana v systémech eGovernment (analýza a vize). [online]
Nevládní organizace estat.cz [cit. 21. 3. 2013]. s. 7-8. Dostupné z:
http://www.estat.cz/data/publikace_karel_neuwirt_1.pdf
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2006 začali vydávat elektronické pasy s bezkontaktním čipem. O 5 let později začal platit
podobný režim i pro povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Od 4. července
2011 jsou tyto doklady v ČR také doplněny bezkontaktním čipem.
Od 1. ledna 2012 máme možnost získat čip i v občanském průkazu. Je to zatím jen
nepovinná možnost, pro kterou se žadatel může sám rozhodnout, a v případě, kdy tak učiní,
musí zaplatit správní poplatek 500 Kč. Možnosti využití tohoto čipu jsou však díky chybějící
legislativě i technickému zázemí veřejné správy zatím jen velice malé.
Problematiku občanských průkazů ponechávají právní akty EU zatím v pravomoci
státních orgánů jednotlivých zemí a to i po nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy. V rovině
technické pracoval evropský CEN10 na standardu Evropské občanské karty (ECC – European
Citizen Card), který pak vydal jako standard CEN TS 15480. Standard byl převzat i českým
ÚNMZ11 jako ČSN12 P CEN/TS 15480-2 (369750). Aktuální situace v oblasti občanských
průkazů je však v zemích EU velice nejednotná. Některé země občanské průkazy dosud
nezavedly, řada zemí zatím zůstává u neelektronických průkazů. Ty země, které elektronické
doklady zavedly, používají nejrůznější (často nekompatibilní) technické specifikace a ani
evropské projekty jako STORK13 to zcela nenapraví. Občanské průkazy jsou přitom
dokladem dostatečným pro přechod hranic EU.
Další elektronizaci můžeme očekávat v oblasti řidičských průkazů. Tam se již řadu let
setkáváme s čipovými kartami řidičů a dopravních vozidel u digitálního tachografu. Tato
oblast je právně regulována EU. Evropská komise (dále někdy jen Komise) dokonce
provozuje kořenovou certifikační autoritu pro tento systém. To se v jiných oblastech (např.
v oblasti elektronických pasů) nepovedlo a systémy jsou pak založeny na distribuovaných
modelech důvěry.
Zapomenout bychom neměli ani na oblast zdravotnictví. V řadě zemí jsou zdravotní
karty vybaveny elektronickým čipem. V ČR jsou průkazky zdravotních pojišťoven vydávány
podle evropské specifikace EHIC14 (Evropská karta zdravotního pojištění), jsou však zcela
neelektronické. Průkazky zdravotních pojišťoven neobsahují fotografii pojištěnce a nelze je
tak ani zcela považovat za plnohodnotné identifikační doklady, neboť neumožňují ztotožnění
osoby15. Do budoucna se uvažuje o tom, že pro účely zdravotního pojištění by mohl být
využit čip v občanském průkazu16.
Elektronické mohou být i služební průkazy. Dle vyhlášky Ministerstva financí
č. 430/2012 Sb.17, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 47/2012 Sb.18, o vzorech
služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy ČR, a která nabyla účinnosti
1. ledna 2013, se služební průkaz těchto zaměstnanců vydává jako elektronický s kontaktním
10

CEN (European Committee for Standardization) – Evropský výbor pro normalizaci.
ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Normalizaci se do konce roku
2008 věnoval Český normalizační institut (ČNI).
12
ČSN - Československá státní norma, dnes Česká technická norma.
13
STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) – projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci
Programu soutěživost a inovace.
14
European Health Insurance Card.
15
SCHMEH, Klaus. Elektronische Ausweisdokumente. Grundlagen und Praxisbeispiele. München: Carl Hanser
Verlag, 2009. 266 s. ISBN 978-3-446-41918-6.
16
Důvodová zpráva k zákonu č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech. Sněmovní tisk 714/0. [online] Poslanecká sněmovna, 5. období, 2006 - 2010 [cit. 21. 3.
2013]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=714
17
Vyhláška Ministerstva financí č. 430/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 47/2012 Sb.,
o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
18
Vyhláška Ministerstva financí č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční
správy České republiky. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
11
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i bezkontaktním čipem. Kontaktní čip je umístěn na rubové straně průkazu a bezkontaktní čip
je integrován v polykarbonátové kartě velikosti kreditní karty. Elektronický čip
s bezkontaktním rozhraním je integrován i v kartách vydávaných Ministerstvem obrany pro
civilní (občanské) zaměstnance a vojáky.
Zákon č. 111/1998 Sb.19, o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
předepisuje vysokým školám vydávání průkazu studenta20, nepředepisuje však jeho formu.
Identifikační karty vydávané studentům vysokých škol v ČR jsou téměř výhradně založeny na
ISIC průkazech, vydávaných ve větší či menší spolupráci s asociací ISIC. Asociace ISIC patří
k mezinárodní studentské cestovní konfederaci ITSC21, což je nezisková organizace
zprostředkující studentské cestování. Ač je ISIC podporován Organizací spojených národů
(dále jen OSN) a na přední straně nese logo Unesco, nejedná se o úřední doklad.
Řada českých vysokých škol integruje do karty, potištěné jako ISIC, čip
s bezkontaktním rozhraním. Například Masarykova univerzita aktuálně vydává studentům
průkazy ISIC (a akademickým zaměstnancům průkazy ITIC) s bezkontaktním čipem dle
standardu EM 12522, pracujícím na frekvenci 125 kHz. Jedná se o základní RFID technologii,
kde čip obsahuje pouze jedinečné číslo čipu. Nevýhodou je snadnost zkopírování čipu (a jeho
následné využití např. v menze nebo pro přístup do místností). Výhodou je nízká cena čipu.
Některé vysoké školy již přešly na modernější technologie. Např. VUT23 v Brně využívá
čipových karet typu MIFARE, založených na technologii NFC24 pracující na frekvenci 13,56
Mhz.
Řada dalších identifikačních karet je pak vydávána nejrůznějšími subjekty pro správu
jejich komerčních i nekomerčních aktivit. Jedná se například o členské průkazy (spolků,
politických stran, sdružení atd.). Za zmínku stojí průkazy vydávané Českou advokátní
komorou, ty jsou vydávány na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, ve vzorech dle prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
č. 176/2010 Sb.25 Identifikační průkazy advokátů, usazených evropských advokátů
a advokátních koncipientů jsou vydávány jako elektronické s integrovaným kontaktním
i bezkontaktním rozhraním. Čip je použitelný jako úložiště soukromých klíčů a certifikátů,
což může být v budoucnu nutné např. pro vzdálený přístup do agendy ČAK, do soudních
spisů apod.26
Dále je řada identifikačních průkazů vydávána zaměstnavatelem svým zaměstnancům.
Smyslem je typicky umožnit řízení přístupu ke zdrojům zaměstnavatele (přístup do budov,
místností, přihlášení k počítači), zajištění účtovatelnosti provedených akcí (autorizace
transakcí apod.) a často také návazné sledování pracovní doby. Hezkým příkladem využití

19

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační
systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
20
§ 57 zákona č. 111/1998 Sb.
21
International Student Travel Confederation.
22
Viz OSOVSKÝ, Martin, RYCHNOVSKÝ, Lukáš. Požadavky na přístupový a zabezpečovací systém na
MU.[online] leden 2011. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
https://zakazky.muni.cz/document_9316/Pozadavky_pristup_a_zabezpeceni.pdf
23
AndroidForum.cz. Kde u nás sehnat NFC tagy? [online] 2012 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://androidforum.cz/topic22543.html
24
NFC – Near Field Communication.
25
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních
průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
26
CHALOUPKOVÁ, Iva, Aktuality, Bulletin advokacie č. 9/2011, str. 4.
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bezkontaktních identifikačních karet zaměstnanců je řízení přístupu v novém brněnském
Justičním areálu na ulici Polní27.
Na závěr zmíníme i identifikační průkazy vydávané zákazníkům. Řada z nich je
z důvodu nízké pořizovací ceny zcela neelektronická (například zákaznická karty společnosti
COMIMPEX), či maximálně vybavená magnetickým proužkem (například karta IKEA
Family nebo Tesco Clubcard) umožňujícím ukládat menší množství dat. Jakmile je však
požadována vyšší bezpečnost (např. vůči útoku zkopírováním) nebo komplexnější funkčnost
(např. ukládání většího množství dat – typicky údaje o předplatném služeb), najdeme na kartě
čip, ať přístupný kontaktně či bezkontaktně. Příkladem takové karty je InKarta
(s bezkontaktním rozhraním) vydávaná ČD.
Velice zajímavým příkladem zákaznických karet jsou bankovní karty. Vzhledem
k chybějícím fotografiím osob probíhá ověření totožnosti na základě podpisu či znalosti
tajného PINu. Vzhledem k nebezpečnosti zneužívání těchto karet na ně myslí trestní zákoník28
ve speciálním ustanovení § 234 nazvaném „Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku“. Proti zneužívání bankovních karet se snaží bankovní asociace bránit
technicky. Do platebních karet jsou přidávány kontaktní čipy, které umožňují ověřit
autenticitu karty a bránit tak útokům kopírování karet, což v případě, kdy se na kartě nachází
pouze magnetický proužek, není nijak náročné. Kontaktní čipy vyhovující specifikaci EMV29
se po úvodních projektech v několika zemích Evropy (včetně ČR) postupně rozšiřují po celém
světě. Počet takto vydaných karet s čipy se odhaduje na 1,5 miliardy30. Bude však trvat řadu
let, než se podaří vybavit čipem karty na celém světě a eliminovat tak útoky, kdy je karta
zkopírována v ČR, ale zneužita je její bezčipová kopie v zemi, kde čipy zatím nejsou povinné
a bankomaty či platební terminály nejsou vybaveny čtečkami čipů pro ověření autenticity
kontaktního čipu.
Platební karty mohou být vybaveny i bezkontaktním rozhraním dle standardu NFC.
Příkladem je karta Visa payWave. Výhody rychlé a pohodlné platby (kartu není třeba
zasouvat do platebního terminálu, stačí přiblížení ke čtečce a není třeba ani zadávat PIN) jsou
vykoupeny nebezpečím komunikace s kartou bez vědomí oprávněného držitele. Z tohoto
důvodu je hodnota transakcí typicky limitována malou částkou.
Při pohledu na řadu výše uvedených identifikačních karet, které u sebe často nosíme,
nás často napadá otázka, zda by nebylo možné nahradit všechny tyto karty jedinou čipovou
kartou. Technicky to možné je, již dlouhou dobu existují tzv. multiaplikační čipy, které
umožňují bezpečnou koexistenci několika aplikací na jednom čipu. Vyžaduje to domluvu na
technických standardech správy čipu, ani to však dnes není problém, existuje například
standard Global Platform31 (dříve nazývaný také jako Open Platform). Větším problémem se
jeví domluvy jednotlivých vydavatelů a odpovědnostní vztahy.
Multiaplikační karty znamenají pro jejich uživatele řadu výhod, jedna karta nahradí
několik existujících karet, nové služby je možné začít využívat bez nutnosti získat další kartu.
Proti jediné multiaplikační identifikační kartě mluví nepříjemnosti při ztrátě či odcizení jediné
karty (včetně možnosti zneužití). Občané také často mají obavy ohledně nedostatečné izolace
dat jednotlivých aplikací a možnosti zneužití dat z jiné aplikace. V těchto případech se ale
27

hs. Moderní justiční areál. Stavitel. [online] Poslední aktualizace 27. prosince 2006 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné
z: http://stavitel.ihned.cz/c1-20054210
28
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační
systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
29
EMV – EuroCard-MasterCard-Visa. Viz např. [online] [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://www.emvco.com/specifications.aspx
30
EMV [online] 2013 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z: http://www.emvco.com/
31
Global Platform. [online] 2013 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z: http://globalplatform.org/

10

často jednalo o nevhodně zvolené/nakonfigurované zabezpečení použité platformy. V mediích
je například často diskutováno zabezpečení pražské multiaplikační karty OpenCard.
Ačkoliv občanské průkazy nejsou prvními elektronickými doklady u nás (těmi byly
pasy), budeme se v této diplomové práci věnovat nejprve jim a později popíšeme situaci na
poli pasů a povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Ostatním typům
identifikačních dokladů se tato závěrečná práce detailněji nevěnuje.
Ani u třech vybraných typů identifikačních průkazů práce nemůže jít do plné hloubky,
tato diplomové práce se zaměřuje především na aspekty dat uchovávaných v dokladech
a souvisejících agendových informačních systémech, včetně historických souvislostí, a dále
na ochranu dat v elektronických nosičích integrovaných v moderních identifikačních
dokladech.
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2 Občanské průkazy
Problematika občanských průkazů je v současnosti řešena zákonem č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, který byl od svého schválení již více než desetkrát novelizován.
Poslední novelizace pak pochopitelně souvisely se změnou formátu občanských průkazů,
zaváděním kontaktního čipu a vazbou na základní registry.
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě
jména, příjmení, podobu a státní příslušnost ČR, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona
o občanských průkazech32. Pojem veřejná listina je zmíněn v občanském soudním řádu33,
správním řádu34 a trestním zákoníku35.
§ 134 občanského soudního řádu36 stanoví: „Listiny vydané soudy České republiky
nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními
předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který
listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo
potvrzeno.“ Správní řád považuje za veřejné listiny i listiny vydané samosprávou. Vzhledem
k tomu, že občanské průkazy prohlašuje za veřejné listiny přímo zákon o občanských
průkazech (tedy zmiňovaný zvláštní předpis), není v tomto ohledu třeba žádné diskuze.
Občanským průkazům jako veřejným listinám poskytuje ochranu § 348 trestního
zákoníku37 před paděláním a pozměňováním. Občanské průkazy jsou před paděláním
chráněny řadou bezpečnostních prvků (speciální barvy, prvky viditelné v ultrafialovém světle,
kinegramy atd.). Kromě předpokladu autenticity a správnosti také platí, že skutečnosti
zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak
nestanoví zvláštní právní předpis38.
Potvrzení o občanském průkazu naopak veřejnou listinou není39. Potvrzení
o občanském průkazu je vydáváno pro potřebu osoby v situaci, kdy jí není možno přímo
vydat občanský průkaz, aby tak nebyla zcela bez osobního dokladu40. Potvrzení o občanském
průkazu obsahuje základní údaje o osobě, neobsahuje však fotografii41. Není ho tak možné
bez dalšího použít k prokázání totožnosti.
Vydání občanského průkazu je administrativně správní úkon. Pro vydávání
občanských průkazů stanovuje zákon o občanských průkazech podmínky. Při splnění
zákonných podmínek vzniká občanovi nárok na vydání občanského průkazu42. Ve
stanovených případech (občan ČR s trvalým pobytem v ČR, který dosáhl věku 15 let) je
dokonce stanovena povinnost občanský průkaz mít43. Nebylo tomu však takto vždy. Pojďme
32

§ 2 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
V § 134 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013]
34
V § 53 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013]
35
V § 131 zákona č. 40/2009 Sb.
36
§ 134 zákona č. 99/1963 Sb.
37
§ 348 zákona č. 40/2009 Sb.
38
§ 3 odst. 8 zákona č. 328/1999 Sb.
39
§ 9 odst. 6 zákona č. 328/1999 Sb.
40
Důvodová zpráva k zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Sněmovní tisk 271/0. [online]
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998-2002 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=271&CT1=0
41
§ 9 odstavce 3 a 4 č. 328/1999 Sb.
42
Důvodová zpráva k zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Sněmovní tisk 271/0. [online]
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998-2002 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=271&CT1=0
43
§ 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb.
33
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se podívat na historii zavedení občanských průkazů v Československu a nástupnické České
republice.

2.1

Všeobecná občanská legitimace

V Československu byly občanské průkazy zavedeny nařízením vlády č. 481/1919 Sb. z.
a. n.44, které je založeno na císařském nařízení ze dne 9. února 1857, č. 31 ř. z., o zavedení
nového systému pasů. Na základě nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n. měl každý občan
Československé republiky (dále jen ČSR) právo žádat, aby mu byla vydána „všeobecná
občanská legitimace“45. Občanské průkazy tedy byly zavedeny jako nepovinné. Nebyla
stanovena povinnost o ně žádat ani povinnost je mít při sobě. Občané však měli právo o ně
žádat a legitimace „sloužila ve státě za průkaz totožnosti ve všech případech, pokud nejsou
pro tento průkaz předepsány podmínky přísnější“46.
Nařízení dále stanoví, že legitimace bude zhotovena z tuhého papíru v kapesním
formátu a bude obsahovat fotografii a vlastnoruční, úředně ověřený podpis osoby plus další
úřední data, jakož i označení a razítko úřadu, jenž legitimaci vydal47.
Tyto legitimace byly vydávány jako úřední listiny, jejichž padělání a zneužití se
trestalo48. Z dnešního pohledu jsou zajímavé tři věci. O vydání legitimace bylo možné požádat
písemně i ústně49. Je možné, že tehdy bylo třeba myslet i na negramotné osoby. Za druhé,
časová platnost nebyla omezena na konkrétní určitou dobu50. Ačkoliv legitimace obsahovala
fotografii osoby, nebála se tehdejší vláda zastarávání fotografie držitele. Zatřetí je zajímavé,
že tehdejší legitimaci bylo možné úředně opravovat (tj. modifikovat zapsané údaje51). To však
není až tak překvapivé, neboť to bylo prováděno až téměř do konce minulého století a souvisí
to také s tím, že údaje byly do dokladu zapisovány zásadně ručně.
Diskutované nařízení vlády zmocňovalo ministra vnitra k vydání vyhlášky upravující
účinnost v jednotlivých obvodech státu. Pro Čechy, Moravu a Slezsko byla určena vyhláška
ministra vnitra č. 338/1920 Sb.52, která stanovila účinnost nařízení na den 1. května 1920,
a pro Slovensko a Podkarpatskou Rus vyhláška ministra vnitra č. 389/1921 Sb.53 ze dne
29. října 1921, která stanovila účinnost nařízení na den uveřejnění této vyhlášky ve Sbírce
zákonů a nařízení, což připadlo na 3. listopad 1921.
Povinnost prokazovat se dokladem totožnosti souvisí s počátkem druhé světové
54
války . Nařízením říšského protektora Konstantina von Neuratha55 z 10. 9. 1939 byla poprvé
zavedena povinnost prokazovat se úředním průkazem. § 2 zmíněného nařízení uvádí:
44

Nařízení vlády č. 481/1919 Sb. z. a. n., kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 3. 2013].
45
§ 1 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
46
§ 1 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
47
§ 2 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
48
§ 4 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
49
§ 4 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
50
§ 5 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
51
§ 5 nařízení vlády č. 481/1919 z. a. n.
52
Vyhláška ministra vnitra č. 338/1920 Sb., o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky
Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích. In: CODEXIS
[právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Vyhláška ministra vnitra č. 389/1921 Sb., o tom, kdy nabývá účinnosti nařízeni vlády republiky
Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích, na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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UHLÍŘ, Aleš. Počátky povinných občanských průkazů v českých zemích. [online] Britské listy. 22. června
.2010 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/53204.html
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Skanzen.cz. Dobové dokumenty, Průkazy – legitimace, Občanské průkazy. [online] 2013 [cit. 21. 3. 2013].
Dostupné z: http://www.scanzen.cz/dobove-dokumenty/prukazy/obcansky-prukaz
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„V oblasti Říše jsou všichni němečtí občané a příslušníci Protektorátu Čechy a Morava starší
15 let povinni na úřední výzvu prokázat se úředním průkazem s podobenkou.“

Obrázek č. 1: občanská legitimace vydaná dle nařízení vlády č. 481/1919 Sb. z. a n.56
Jako úřední doklad totožnosti byly vydávány tzv. kenkarty (v některých oblastech nesl
doklad jiný název, například v Sudetách se používalo označení „Osobní průkaz“ –
„Personalausweis“).
Kenkarta byla vydávána jako čtyřstránková knížka, která obsahovala základní údaje
jako jméno a příjmení, datum a místo narození, fotografie a podpis držitele. Dále bylo
v dokladu uvedeno povolání, zvláštní znamení (separátně oddělené na nezměnitelné
a změnitelné), otisk pravého a levého ukazováčku, místo na poznámky a konečně také kým,
kdy a kde byl doklad vydán, jeho číslo a datum vypršení platnosti.

Obrázek č. 2: Příklad tzv. kenkarty57.
56

Scanzen.cz. Dobové dokumenty, Průkazy – legitimace, Všeobecné občanské legitimace. [online] 2013 [cit. 21.
3. 2013]. Dostupné z:
http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/prukazy/Vseobecna_obcanska_legitimace_(1926).pdf
57
Scanzen.cz. Dobové dokumenty, Průkazy – legitimace, Všeobecné občanské legitimace, Kennkarte.(1943).
[online] 2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.scanzen.cz/dobove-dokumenty/prukazy/vseobecnaobcanska-legitimace/kennkarte-1943
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2.2

Občanský průkaz vzor 48

Nařízení vlády č. 481/1919 Sb. z. a. n., kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace
pozbylo platnosti až po druhé světové válce s novým zákonem č. 198/1948 Sb, o občanských
průkazech58. Ten již mluví o „občanských průkazech“. Zákon nabyl účinnosti od 1. října 1948
a občanský průkaz definuje jako „veřejnou listinu, kterou se všeobecně osvědčuje totožnost
osoby, které průkaz svědčí, po případě i jiné významné právní skutečnosti, týkající se této
osoby“59. Dle § 2 zákona má nárok na vydání občanského průkazu osoba starší 15 let, pokud
je občanem ČSR nebo pokud se zde trvale zdržuje a nebylo zjištěno, že by byla cizím státním
příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti.
Zákon zmocňoval Ministerstvo vnitra k vydání prováděcího předpisu upravujícího
vzor dokladu a podrobnosti jeho vydávání a žádosti o jeho vydání60. Občanský průkaz se
skládal ze dvou oddílů. První oddíl obsahoval základní náležitosti k ověření totožnosti osoby,
díl druhý pak řadu dalších prvků (státní příslušnost, děti apod.), které nebyly všechny přímo
stanoveny zákonem, ale zákon zmocňoval Ministerstvo vnitra upravit obsahové náležitosti
vyhláškou po konzultaci s dalšími ministerstvy61. Občanské průkazy vydávaly národní výbory
(okresní nebo místní), které byly také oprávněny provádět změny a opravy. Platnost
občanského průkazu byla stanovena jednotně na 10 let, přičemž zákon omezil i platnost dříve
vydaných všeobecných občanských legitimací (jejichž platnost nebyla dříve upravena).
Povinnost mít občanský průkaz je stanovena pouze v celním pohraničním pásmu62, a to
s účinností od 1. 1. 194963.
Prováděcím předpisem k zákonu se stala vyhláška Ministerstva vnitra č. 2384/1948
Ú.l.I64, jíž se stanoví podrobnosti o občanských průkazech. Ta stanovila vzor občanského
průkazu včetně seznamu zapisovaných skutečností.

Obrázek č. 3: Občanský průkaz vydaný dle zákona č. 198/1948 Sb.65

58

Zákon č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting
[cit. 21. 3. 2013].
59
§ 1 zákona č. 198/1948 Sb.
60
§ 3 odst. 4 zákona č. 198/1948 Sb.
61
§ 3 odst. 3 zákona č. 198/1948 Sb.
62
§ 10 zákona č. 198/1948 Sb.
63
§ 15 zákona č. 198/1948 Sb.
64
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 2384/1948 Ú.l.I, jíž se stanoví podrobnosti o občanských průkazech. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 3. 2013].
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Všeobecná povinnost československých občanů mít občanský průkaz byla
odstartována dne 30. června 1949, kdy Ministerstvo vnitra vydalo vyhlášku č. 736/1949
Ú.l.I66, o všeobecné povinnosti prokazovat se občanským průkazem. Tato vyhláška stanovila
povinnost občanů, kteří mají nárok na vydání občanského průkazu (ve smyslu tehdejšího
zákona č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech), opatřit si jej do 31. prosince 1950 a od
1. ledna 1951 se jím na výzvu oprávněných orgánů prokazovat.

2.3

Občanský průkaz vzor 53

Zákon č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech byl zrušen vládním nařízením
č. 61/1953 Sb.67, o občanských průkazech. Dle zákona č. 241/1948 Sb.68, o pětiletém plánu,
byla vláda do konce roku 1953 zmocněna nařízeními činit i taková opatření nutná ke splnění
úkolů pětiletého plánu, k nimž by jinak bylo třeba zákona69. Vládní nařízení č. 61/1953 Sb.,
o občanských průkazech, hned ve svém prvním paragrafu stanoví povinnost mít občanský
průkaz pro všechny občany starší 15 let s trvalým pobytem na území ČSR. Nařízení dále
zavedlo povinnost občana občanský průkaz neustále nosit a prokazovat se jím na vyzvání
k tomu zmocněných orgánů70.
Občanský průkaz je tímto předpisem definován jako „doklad, kterým občan prokazuje
na území Československé republiky svou totožnost, československá státní příslušnost a jiné
právní skutečnosti zapsané v občanském průkazu.“71. Dle § 5 zápisy v občanském průkazu
nahrazují osvědčení o státním občanství, rodný (křestní) list, přihlášku k trvalému nebo
přechodnému pobytu, odhlášku z trvalého pobytu, oddací list, jakož i rodný list manžela a dětí
mladších 15 let. Vzor dokladu byl přepracován a je označován jako vzor 53.

Obrázek č. 4: Občanský průkaz dle nařízení vlády č. 61/1953 Sb.72
65

Skanzen.cz. Dobové dokumenty, Průkazy – legitimace, Občanské průkazy. [online] 2013 [cit. 21. 3. 2013].
Dostupné z: http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/prukazy/Obcansky_prukaz_vzor_48.pdf
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 736/1949 Ú.l., o všeobecné povinnosti prokazovat se občanským průkazem.
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 3. 2013].
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Nařízení vlády č. 61/1953 Sb., o občanských průkazech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas
Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Zákon č. 241/1948 Sb., o pětiletém plánu. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21.
3. 2013].
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§ 42 zákona č. 241/1948 Sb.
70
§ 6 vládního nařízení č. 61/1953 Sb.
71
§ 2 vládního nařízení č. 61/1953 Sb.
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Ministerstvo vnitra. Platné typy občanských průkazů. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. [online]
2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typyobcanskych-prukazu.aspx

16

Doba platnosti byla stanovena pouze na 5 let, platnost dokladu však mohla být
prodlužována. Platnost dosavadních dokladů (vzor 48) nebyla krácena73. Občanům starším 55
let mohly být vydávány občanské průkazy bez omezení doby platnosti74. Agendu vydávání
občanských průkazů nově přebírají okresní oddělení veřejné bezpečnosti75, zápisy do něj
(změny) mohou provádět místní národní výbory a okresní oddělení veřejné bezpečnosti76.
K zápisu údajů o zaměstnání bylo příslušné vedení patřičného podniku či organizace.

2.4

Občanský průkaz vzor 60

Další změny přicházejí se zákonem č. 75/1957 Sb.77, o občanských průkazech. Občanský
průkaz je nově definován jako „veřejná listina, kterou občan Československé republiky
prokazuje svou totožnost, československou státní příslušnost, místo pobytu a jiné významné
právní a evidenční skutečnosti zapsané v občanském průkazu.“78. Změny přicházející se
zákonem nejsou zásadního charakteru. Stále zůstává povinnost občanský průkaz mít79.
Občanské průkazy vydávají a změny provádějí orgány veřejné bezpečnosti80. Doba platnosti
je stanovena dle věku držitele: u občanů ve věku 15-20 let je pětiletá, pro občany ve věku 2050 let je desetiletá a pro občany starší 50 let je pak již neomezená81. Platnost starších typů
občanských průkazů není omezena, na doklady dle zákona č. 198/1948 Sb., o občanských
průkazech, se zákon použije přiměřeně a doklady vydané dle vládního nařízení č. 61/1953
Sb., o občanských průkazech, se přímo považují za doklady vydané podle nového zákona.
V zákoně se také objevuje ustanovení o odnímání občanských průkazů: „Občanské
průkazy nesmí být občanům odnímány při jejich vstupu do budov úřadů, podniků a závodů
a nesmí být přijímány jako zástava.“82. Účelem tohoto ustanovení je ochrana občanského
průkazu před jeho ztrátou, odcizením a zneužitím. Nový vzor občanských průkazů přišel až
v roce 1960 a desky knížky byly nově z PVC.

Obrázek č. 5: Občanský průkaz vzor 6083.
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§ 12 vládního nařízení č. 61/1953 Sb.
§ 3 odst. 3 vládního nařízení č. 61/1953 Sb.
75
§ 7 vládního nařízení č. 61/1953 Sb.
76
§ 4 vládního nařízení č. 61/1953 Sb.
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Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting
[cit. 21. 3. 2013].
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§ 1 zákona č. 75/1957 Sb.
79
§ 2 zákona č. 75/1957 Sb.
80
§ 4 zákona č. 75/1957 Sb.
81
§ 5 zákona č. 75/1957 Sb.
82
§ 10 zákona č. 75/1957 Sb.
83
Skanzen.cz. Dobové dokumenty, Průkazy – legitimace, Občanské průkazy. [online] 2013 [cit. 21. 3. 2013].
Dostupné z: http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/prukazy/Obcansky_prukaz_vzor_60_1.pdf
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Nová verze občanského průkazu se objevila v roce 197584 (podle některých zdrojů
1976 ), ale je nazývána jako vzor 77. Od předchozího vzoru 60 se liší především uvedením
rodného čísla držitele (a rodných čísel případných zapsaných dětí).
Poslední předlistopadová změna přišla v roce 1985. Velikost knížečky se zmenšila,
počet stran zůstal stejný, ale stránky byly jinak číslovány (za stránku 1 je považován obal).
Vzor 77 i 85 stále vycházel ze zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
85

Obrázek č. 6: Občanský průkaz vzor 8586.
V roce 1989 přichází sametová revoluce, ta se ve změně vzoru občanského průkazu
promítá až v roce 1991, kdy se naše republika nazývala „Česká a Slovenská federativní
republika“ (dále jen ČSFR). Název státu a státní znak byly hlavními změnami, které vzor
přinesl. Nová byla také barva desek, ty byly hnědé.

Obrázek č. 7: Občanský průkaz vzor 9187.
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Všechny občanské průkazy od vzoru 53 až po vzor 91 byly v Československu
vydávány v české i slovenské variantě. Později už používáme pouze verzi českou.

2.5

Občanský průkaz vzor 93

V roce 1993 vzniká samostatná ČR a od 1. května je vydáván nový vzor občanských průkazů,
stále vycházející ze zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech. Tento „vzor 93“ přináší
revoluční novinku – občanský průkaz začal být vydáván jako zalaminovaná kartička.

Obrázek č. 8: Občanský průkaz vzor 9388.
Již v listopadu 1994 byl vzor přepracován, prvky na druhé straně dokladu byly
přeskládány (a změnilo se také provedení státního znaku). V roce 1996 byly dále upraveny
některé zabezpečovací prvky dokladu (například hologram).
Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech, byl účinný až do 1. července 2000,
kdy byl nahrazen dodnes účinným zákonem 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
K zákonu č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech, byla vydána řada podzákonných předpisů.
Jednalo se především o vyhlášku Ministerstva vnitra č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.)89, kterou se
vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech, později ve znění vyhlášek
Ministerstva vnitra č. 119/1961 Sb.90, č. 109/1969 Sb.91, č. 119/1969 Sb.92, č. 109/1970 Sb.93
87
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a č. 105/1973 Sb.94, ta byla později nahrazena vyhláškou Federálního ministerstva vnitra
č. 135/1978 Sb.95 a později též vyhláškou Federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb.96
Po revoluci se vyhláškou, kterou se provádí zákon o občanských průkazech, stala vyhláška
Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb.97, později ve znění vyhlášek č. 213/1994 Sb.98
a č. 174/1999 Sb.99 Tyto podzákonné předpisy stanovovaly postup získávání občanských
průkazů, možnosti zápisu dalších informací do průkazu (zákazy pobytu, očkovaní atp.),
přechodná opatření atd.

2.6

Občanský průkaz vzor 2000

Na změně legislativy v oblasti občanských průkazů se významně pracovalo v druhé polovině
90. let minulého století. Usnesení vlády ČR č. 594100 ze dne 25. října 1995 prezentovalo
záměr převést některé správní činnosti z útvarů Policie ČR na okresní úřady, včetně evidence
obyvatel, matrik a oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů. Výsledkem pak byla
příprava a schválení nových zákonů v daných oblastech. Bylo nutné vyřešit také problém
dosavadního ukládání povinností vyhláškou a přesunutí těchto povinností přímo do zákonů.
Již zmíněný zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, je účinný od 1. července
2000. S účinností tohoto zákona přešla agenda vydávání občanských průkazů a jejich
evidence z okresních ředitelství Policie ČR na okresní úřady. K 1. lednu 2003 pak s nabytím
účinnosti zákona č. 320/2002 Sb.101, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, přešla tato agenda ze zanikajících okresních úřadů na
obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech, byl doplněn vyhláškou Ministerstva
vnitra č. 177/2000 Sb.102, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských
průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Tato vyhláška přinesla nový vzor občanských průkazů (tzv. vzor 2000). Ten změnil
barevné schéma dosavadních kartičkových občanských průkazů a také jejich velikost.
Velikost těchto občanských průkazů byla 74x105 mm, což odpovídalo velikosti ID2 podle
mezinárodního standardu ICAO103 9303104 a ISO/IEC 7501-3105.
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Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 105/1973 Sb., o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se
vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas
Consulting [cit. 21. 3. 2013].
95
Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 135/1978 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy
o občanských průkazech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
96
Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.
In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
97
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech. In:
CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
98
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 213/1994 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb.,
kterou se provádí zákon o občanských průkazech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting
[cit. 21. 3. 2013].
99
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 174/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb.,
kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 213/1994 Sb. In:
CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
100
Vláda ČR. Usnesení č. 594 k záměru převést některé správní činnosti z útvarů Policie České republiky na
okresní úřady. [online] Dokumenty vlády - 1995-10-25 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&1995&10-25
101
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas
Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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ICAO (International Civil Aviantion Organization) – Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
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Novinkou této právní úpravy bylo zrušení správního poplatku při standardní výměně
občanského průkazu. Důvodem je princip, že za doklad, který je občan povinen mít ze
zákona, nelze požadovat finanční náhradu106.

Obrázek č. 9: Občanský průkaz vzor 2000107.
Významnou novinkou vzoru 2000 bylo vložení strojově čitelné zóny na přední stranu
dokladu. Strojově čitelná zóna dle mezinárodních standardů umožňuje rychlejší zpracování
dat z dokladu například při přechodu hranic. Nepříjemným důsledkem zavedení strojově
čitelné zóny je nemožnost vydávat občanské průkazy s neomezenou dobou platnosti.
Ve strojově čitelné zóně totiž musí být konkrétně stanoveno datum skončení platnosti.
Vzor 2000 byl lehce upraven v roce 2003. Nový vzor 2003 se však lišil jen drobně
v grafických prvcích. Další významnější změna přišla v roce 2005, kdy byla položka „místo
narození“ přesunuta na zadní stranu a položka „číslo OP“ byla explicitně označena (předtím
se jednalo jen o číslo uvedené pod fotografií). Název položek byl rozšířen o francouzskou
verzi (původně jen v českém a anglickém jazyce). Přidání francouzského textu do vzoru
„leden 2005“ však neproběhlo bez překlepů v akcentech několika slov a proto se záhy objevil
vzor „září 2005“, opravující tyto chyby ve francouzském textu.
V souvislosti s přijetím zákona č. 115/2006 Sb.108, o registrovaném partnerství, který
patřičně upravil i zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, pak byl vzor občanského
průkazu doplněn o možnost zápisu registrovaného partnerství místo manželství
a partnera/partnerky místo manžela/manželky.
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ICAO Doc 9303. Strojově čitelné oficiální cestovní doklady. [online] Machine Readabe Travel Documents
[cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://www.icao.int/Security/mrtd/Downloads/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Security/mrtd/Downloads/Doc
9303/Doc 9303 English
105
ISO. ISO/IEC 7501-3:2005. Identification cards - Machine readable travel documents - Part 3: Machine
readable official travel documents. [online] ISO Store [cit. 21. 3. 2013] Základní informace dostupné na:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42771.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Sněmovní tisk 271/0. [online]
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998-2002 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=271&CT1=0
107
Ministerstvo vnitra. Platné typy občanských průkazů. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. [online]
Odbor správních činností, 31. ledna 2012 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/rady-asluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx
108
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. In: CODEXIS
[právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, byl mnohokrát novelizován. Změny
souvisejí se základními registry, zrušením okresních úřadů, změnami v evidenci obyvatel,
novým trestním zákoníkem a poslední změny souvisejí se zavedením nových elektronických
občanských průkazů.
Původní prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., byla nahrazena
vyhláškou Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb.109 a později vyhláškou Ministerstva vnitra
č. 400/2011 Sb.110, která se již týká nových elektronických občanských průkazů.
Implementační detaily najdeme i ve směrnici Ministerstva vnitra čá 7/2011 VVpOK111, která
pochopitelně nemá obecně závaznou povahu, najdeme v ní však řadu zajímavých detailů
procesů souvisejících s některými doklady.
Platnost starších dokladů bez strojově čitelných údajů byla upravena. Nejprve byla
platnost starších občanských průkazů (vydaných do 31. prosince 2001) omezena112 do
31. prosince 2005. Později však bylo toto datum prodlouženo zákonem č. 53/2004 Sb.113 na
31. prosinec 2008 a vláda byla zmocněna upravit lhůty výměny občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů. To bylo provedeno nařízením vlády č. 612/2004 Sb.114 Platnost
těchto dokladů skončila graduálně nejpozději do zmíněného konce roku 2008.
Z tohoto pravidla však platí jedna důležitá výjimka, a to pro občany narozené před
1. lednem 1936, kteří vlastní starší občanský průkaz, jehož platnost byla stanovena „bez
omezení“. Těmto občanům totiž povinnost výměny občanského průkazu často způsobovala
značné problémy a v situaci, kdy povinnost nesplnili, páchali přestupek. Zároveň to mělo
nepříjemné následky jako nemožnost přebírat důchod v hotovosti apod. Využívání
občanských průkazů u těchto občanů je často minimální a starší typy průkazů bez strojově
čitelných údajů postačují115. Proto platnost těchto dokladů nebyla ukončena a můžeme se
s nimi (ač zřídka) setkat u voleb, na poštách, na úřadech či v dalších situacích. Celkově je
aktuálně platných 14 vzorů občanských průkazů od vzoru 48.
V každém případě platnost občanských průkazů, v nichž není vyznačena státní
příslušnost (tedy těch vydaných do 30. dubna 1993 ČSFR, do kterých nebylo později
vyznačena státní příslušnost držitele), skončila nejpozději dnem 31. prosince 2001116.
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o
cestovních dokladech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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114
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115
Důvodová zpráva k zákonu č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
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2.7

Občanský průkaz vzor 2012

S účinností od 1. ledna 2012 byl zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
novelizován. Tyto novely117 přináší několik novinek především v oblasti formátu průkazů,
zapisovaných údajů a získávání fotografií občanů.
Pro občany, kteří dosáhli věku 15 let a mají trvalý pobyt na území ČR, stále platí
povinnost mít občanský průkaz118. Nově lze občanské průkazy vydávat i občanům mladším
15 let nebo občanům bez trvalého pobytu v ČR119, pro ty však povinnost občanský průkaz mít
neplatí. Žádost je vyjádřením jejich vůle být držitelem občanského průkazu, nikoliv splněním
zákonem stanovené povinnosti120. Vydávání občanských průkazů „dětem“ souvisí s tím, že
nově děti do občanských průkazů ani cestovních pasů zapsat nelze, při překračování hranic
(i vnitřních hranic EU) je třeba prokazovat totožnost dětí dokladem, kterým může být cestovní
pas nebo praktičtější občanský průkaz. Jedná se o princip prosazovaný evropskou legislativou
a organizací ICAO, který se nazývá „jeden pas, jedna osoba“.
Občanské průkazy vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností121. Protože při
zpracování žádosti o občanský průkaz jsou využívána přímo data z registru obyvatel, je
možné o občanský průkaz požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Žádost a potřebné doklady může předložit i jiná osoba. Protože je však při
podávání žádosti standardně také snímána podoba žadatele, je postup s doručením žádosti
jinou osobou nepraktický z důvodu nutnosti doručit fotografii alternativním způsobem (viz
dále). Převzít občanský průkaz je občan povinen osobně122.
Platnost občanského průkazu je 10 let. U občanských průkazů vydávaných občanům
mladším 15 let je však stanovena pouze na 5 let. Prodlužovat platnost ani provádět změny
v občanských průkazech nelze123 vzhledem k formě, ve které je občanský průkaz vydáván.
Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. Tato doba bývá v praxi kratší,
ale ne řádově, protože občanské průkazy se personalizují (vyrábějí) centrálně ve státní
tiskárně cenin a potom musí být dopravovány na obecní úřady.
Jsou vydávány tři základní typy občanských průkazů124:
 občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem,
 občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
 občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává jen výjimečně (pokud je
potřeba doklad vydat rychle – např. před volbami, pokud se objeví technická závada na
zařízení pro tisk občanských průkazů se strojově čitelnými údaji apod.) a platí pro něj řada
odlišných postupů a pravidel (je vydáván do 15 dnů, má omezenou platnost – maximálně
6 měsíců, lze o něj žádat jen na místně příslušném obecním úřadě). Jak již název napovídá,
117

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
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č. 100/2010 Sb., a další související zákony. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21.
3. 2013].
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§ 2 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
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tento typ dokladu neobsahuje strojově čitelné údaje, pro výrobu se využívají zřejmě
nespotřebované výtisky vzoru 1996 (poslední vzor bez strojově čitelných údajů), vzor stanoví
vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb. Díky rychlejšímu vydání tohoto typu
občanského průkazu se mu také přezdívá „blesk“. Je vydáván pouze v nouzových situacích
a následně (nebo současně) je třeba též požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.
Dále se tímto typem již nebudeme zabývat.
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vydáván jako kartička v mezinárodním
formátu ID1 (tj. velikost kreditní karty, 54 mm x 85,6 mm). Vzhledem k velikosti karty
a použitého písma je popis polí jen v češtině a angličtině. Francouzské texty byly vypuštěny.
Strojově čitelné údaje jsou umístěné na zadní straně dokladu a jsou uloženy ve třech řádcích.
Na zadní straně dokladu se také nachází 2D kód, který může být snímán opticky čtečkou
podobně jako čárové kódy na zboží u pokladen v obchodech. Na zboží se však nachází
jednorozměrný čárový kód, kód na občanských průkazech je dvourozměrný (plošný), který
umožňuje uložit více dat. Zákon 2D kód definuje jako „dvoudimenzionální čárový kód
s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení“125. Technicky
se jedná o PDF417 kód dle standardu ISO 15438126.

2.8

Fotografie a podpis

Údaje zapisované do občanských průkazů jsou stanoveny v § 3 odst. 2 zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Kromě základních textových údajů obsahuje
doklad ještě digitální zpracování podoby občana (tj. fotografii) a jeho podpisu. Zbavení nebo
omezení způsobilosti k právním úkonům a trest zákazu pobytu127 zapsat do občanského
průkazu nelze. Návrh v tomto smyslu128 nebyl přijat.
Od 1. ledna 2017 nebude do občanských průkazů zapisováno místo trvalého pobytu
a od 1. ledna 2020 nebude zapisováno rodné číslo129.
Dle § 4a odst. 3 se „podpisem občana pro účely vydání občanského průkazu rozumí
vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze
příjmení. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná
překážka; tato skutečnost se uvede na žádosti.“ V praxi tak nelze jako podpis využít například
nějakou značku (např. 3 křížky) nebo příjmení psané hůlkovým písmem130.
Podpis se digitalizuje a na doklad tiskne (přesněji taktilně gravíruje laserem) jako
černobílý obrázek. Fotografie držitele se zpravidla digitálně pořizuje při podání žádosti
o občanský průkaz. Pro tento účel je místo, kde lze žádat o občanské průkazy vybaveno
výškově nastavitelným digitálním fotoaparátem spolu s vhodným pozadím a osvětlením
místa. Takovéto získávání fotografií žadatele má dvě základní výhody. Jednak je to časově131
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§ 3 zákona č. 328/1999 Sb.
ISO. ISO/IEC 15438:2006. Information technology - Automatic identification and data capture techniques PDF417 bar code symbology specification. [online] ISO Store [cit. 21. 3. 2013]. Základní informace dostupné z:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43816
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Dle § 75 zákona č. 40/2009 Sb.
128
Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění zák. č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/ 2010 Sb. a další související zákony.
Sněmovní tisk 380/0. [online] Poslanecká sněmovna, 6. volební období, od 2010 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=380&CT1=0
129
Viz přechodná ustanovení zákona č. 424/2010 Sb.
130
Viz osobní zkušenost na OÚ ve Vyškově.
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Pokud to porovnáme s nutností navštívit procesuálního fotografa a ten opakuje fotografování ,dokud nejsou
splněny všechny požadavky na kvalitu fotografie. Rychlejší může být vyfotografování v automatu, zde ale ani
126

24

i finančně výhodné pro žadatele. Jednak je to bezpečné. Oproti přinesené fotografii to
eliminuje problémy možných záměrných či nezáměrných změn fotografií (retuší) a také to
řeší problémy případné neaktuálnosti fotografie.
Nevýhodou snímání fotografie na místě je celková časová náročnost podání žádosti.
Získaná fotografie totiž musí být dostatečně kvalitní pro manuální i automatizované
porovnání obličeje při ověřování totožnosti. Fotografie tak musí splňovat řadu požadavků
(čelní pohled, otevřené oči, ostrost, kontrast atp.), některé z nich lze vyhodnotit
automatizovaně, jiné musí ověřit obsluha snímacího systému. Požadavky sumarizuje
například standard ISO/IEC 19794-5132. Požadavky na kvalitu v řadě případů znamenají
nutnost opakovaného snímání, zvláště u dětí.
Digitálnímu snímání obličeje při podání žádosti o občanský průkaz je možné se
vyhnout dvěma způsoby. V situaci, kdy digitalizovaná podoba občana (obdobně i jeho
podpis) 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, je možné
použít digitalizovanou podobu občana z evidence, pokud ovšem nedošlo k podstatné změně
podoby a pokud občan o takový postup požádá133. V těchto relativně výjimečných případech
lze o vydání občanského průkazu požádat také elektronicky vyplněním formuláře v PDF
a doručením prostřednictvím datových schránek, nebo emailem s uznávaným podpisem.
Druhou možností je použít služeb profesionálních fotografů (tedy těch, kteří mají na
danou činnost živnostenský list). V tomto případě je nutné digitální fotografii vložit do datové
schránky Ministerstvu vnitra. Zároveň se zasílají osobní údaje občana, včetně údajů
o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského
průkazu. Ministerstvo dále předá digitální fotografii spolu s uvedenými údaji patřičnému
obecnímu úřadu. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních
dnů, bude digitální fotografie smazána. Tato možnost však není v praxi často využívána.
Jak již bylo zmíněno, je digitální snímání podoby žadatele podstatně bezpečnější než
využití přinesených fotografií. V roce 2006 byl publikován případ, kdy britská novinářka
údajně získala pravý český pas tak, že žádost podala česká občanka jí podobná, ale s fotografií
novinářky134. U dodaných fotografií může také dojít k nezáměrným či úmyslným retuším,
zrcadlovému převrácení fotografií a dalším nežádoucím úpravám135.
V případech, kdy přinesená fotografie není dostatečně kvalitní a nesplňuje všechny
požadavky kladené na fotografie v identifikačních dokladech, není vždy snadné žadatele
odmítnout a poslat ho zpět k fotografovi na přefocení, zvláště v situacích, kdy nedostatky
přinesené fotografie nejsou z laického pohledu zřejmé. Digitální snímání podoby žadatele na
obecních úřadech tak má opravdu řadu výhod, a proto s aktuálně účinnou legislativou v tomto
směru můžeme být spokojeni.

zdaleka nemůžeme mluvit o splnění požadavků kladených na kvalitu fotografií. To by žadatel musel být
odborníkem na danou oblast a ještě mít v budce živý náhled na snímaný obličej.
132
ISO. ISO/IEC 19794-5:2011 Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face
image data. [online] ISO Store [cit. 21. 3. 2013] Základní informace dostupné z:
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=50867
133
§4 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
134
Novinky.cz. Britská reportérka si sehnala falešný český pas. [online] Rubrika Evropa, Londýn, 6. prosince
2006 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/103234-britska-reporterka-sisehnala-falesny-cesky-pas.html
135
Frontex. BIOPASS II Automated biometric border crossing systems based on electronic passports and facial
recognition: RAPID and SmartGate. s. 40. [online] Research, 2010 [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Biopass_Study_II.pdf
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Pro srovnání, v Německu byla lobby fotografů tak silná, že fotografování stále
provádějí fotografové, a občané přinesou na úřad fotografii ne starší 6 měsíců. Požadavky na
fotografie vycházejí z § 5 odst. 4 německého zákona o občanských průkazech136. Obdobná je
situace v Rakousku, kde fotografie dále pořizují profesionální fotografové, kteří mohou být
certifikovaní, a k výsledným fotografiím je přidáván symbol jejich profesní organizace spolu
s datem pořízení snímku, což potom usnadňuje práci úředníkům. Požadavky stanoví rakouský
zákon o pasech137 a prováděcí předpis138.

2.9

Bezpečnostní osobní kód

U občanských průkazů se strojově uloženými údaji musí občan při převzetí zvolit tzv.
bezpečnostní osobní kód. Jedná se o číselný kód, složený ze 4 až 10 číslic139. Současné
využití tohoto bezpečnostního kódu je minimální, v budoucnu však bude sloužit při
komunikaci s informačními systémy veřejné správy140. Kód lze změnit na kterémkoliv
obecním úřadě obce s rozšířenou působností, u občanských průkazů s kontaktním čipem to lze
udělat v dostupné aplikaci. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního
osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje141. Odblokování provádí
kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti142. Bezpečnostní
osobní kód je použit i u občanských průkazů pro osoby mladší 15 let a osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům, avšak při nastavování a používání tohoto kódu za občana
jednají jiné osoby (zákonný zástupce, pěstoun, opatrovník apod.)143.

2.10

Kontaktní elektronický čip

Zavádění služeb eGovernmentu je do značné míry otázka politických priorit. Čipové
občanské průkazy úzce souvisí se službami eGovernmentu, a tak i proces zavádění
kontaktního čipu do občanských průkazů byl ovlivněn řadou rozhodnutí spíše politického
charakteru. Původní předpoklad stanovil zavedení kontaktního čipu do občanského průkazu
k 1. lednu 2010144. Z řady důvodů (návaznost na základní registry, finanční náročnost atd.)
však bylo zavedení čipu do občanských průkazů přesunuto na neurčito. Další změna
legislativy však umožnila vydávání občanských průkazů s kontaktním čipem, avšak využití
čipu pro služby eGovermentu zatím v zákonech zakotveno nebylo (s výjimkou elektronického
podepisování). V současné době se tedy nacházíme v určité přechodové fázi.
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Německo. Zákon o občanských průkazech (Personalausweisgesetz) z 18. června 2009 (BGBl. I S. 1346), ve
znění čl. 4 zákona z 22. prosince 2011 (BGBl. I S. 2959). In: Juris [právní informační systém] Ministerstvo
spravedlnosti [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/BJNR134610009.html
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Rakousko. Zákon o pasech (Passgesetz). 1992 BGBl. č. 839, ve znění spolkového zákona BGBl. I č. 44/2006
a pozdějších předpisů. In: RIS [právní informační systém] Úřad spolkového kancléře [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné
z: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005798
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[online] Bundesgesetzblatt fuer die Republik Oesterreich., Jahrgang 2006, Teil II [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.passbildkriterien.at/PassG-DV.pdf
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§ 8a odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech. Sněmovní tisk 714/0. [online] Poslanecká sněmovna, 5. období, 2006 - 2010 [cit. 21. 3.
2013] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=714
141
§ 8a odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb.
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§ 8a odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb.
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Detaily viz § 8 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
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MALÍKOVÁ, Jana. Vláda schválila novelu zákona o občanských průkazech. Zpravodajství MV ČR. [online]
Informační servis. [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-novelu-zakona-oobcanskych-prukazech-570989.aspx
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Elektronický občanský průkaz je navržen tak, aby mohl sloužit k následujícím
účelům145:




k určení totožnosti občana,
jako cestovní doklad pro cestování v rámci zemí EU,
k využití v rámci elektronické komunikace s orgány veřejné správy (například pro
přístup k datovým schránkám a pro elektronické podpisování),
 pro účely zdravotního pojištění,
 pro účely důchodového zabezpečení,
 pro výkon volebního práva.
Kontaktní elektronický čip je nepovinnou součástí občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji. O kontaktní elektronický čip lze požádat při vyplňování žádosti o občanský
průkaz, avšak v tomto případě je třeba zaplatit správní poplatek 500 Kč146. Při vydání dokladu
bez čipu se žádný poplatek neplatí, jsou-li splněny podmínky zákona (tj. nejedná se o doklad
pro občana mladšího 15 let, nejedná se o náhradu ztraceného či zničeného dokladu atd.).
Náklady vydávání občanských průkazů nese stát. Zatímco výrobní náklady starších
laminovaných kartiček formátu ID2 se pohybovaly přibližně mezi 40 až 85 Kč, u novějších
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji se náklady odhadují na 60 až 130 Kč za
průkaz bez kontaktního čipu a na 200 až 600 Kč za průkaz s kontaktním čipem147.
Elektronický kontaktní čip se nachází na zadní straně občanského průkazu148.
Kontaktní elektronický čip je čip s kontakty (vidět jsou jen kontakty, čip je schován pod nimi)
pracující jako kontaktní čipová karta splňující standard ISO7816-1 až ISO7816-4, tj. jedná se
o standardní technologii, kterou známe například z čipových bankovních karet. Komunikovat
s kontaktním čipem můžeme pomocí čtečky kontaktních karet. Tu lze k počítačům dokoupit
za cenu kolem 500 Kč a připojit například přes USB rozhraní. Čtečka kontaktních karet bývá
i součástí vybavení některých notebooků, desktopů či serverů. Pro umožnění komunikace
čipu se čtečkou je nutné doklad s čipem vložit do čtečky čipových karet. Výhodou je
explicitní nutnost doklad do čtečky vložit, což je důležité z hlediska ochrany soukromí, neboť
není možné s elektronickým čipem v dokladu komunikovat bez vědomí držitele dokladu.
Nevýhodou může být vyšší opotřebení dokladu a kontaktů čipu při častém používání.
Občanské průkazy jsou totiž vydávány na dobu 10 let, což je výrazně více, než například
bankovní karty, které jsou typicky vyměňovány po 1-3 letech. Jen praxe ukáže, zda to bude
opravdu problém. V současné době jsou však možnosti nabízené elektronickým čipem
v občanských průkazech tak omezené, že o přílišné opotřebování kontaktů čipu v typických
případech použití nemusíme mít obavy.
Pro srovnání, řada jiných elektronických dokladů s čipem pracuje bezkontaktně.
Typicky jsou založeny na technologii dle ISO 14443 a lze s nimi komunikovat na vzdálenost
do 10 cm. Nevýhodou jsou vyšší nároky na zabezpečení přístupu k datům a komunikaci (která
může být díky bezkontaktnosti odposlouchávána), výhodou je menší opotřebování při
používání a překvapivě také vyšší komunikační rychlosti. Bezkontaktně komunikují například
145
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čipy v elektronických pasech, bezkontaktní technologií jsou také vybaveny občanské průkazy
v Německu. Některé doklady (například švédské občanské průkazy) obsahují dva čipy, jeden
s kontakty, a druhý, který komunikuje bezkontaktně.

Obrázek č. 10: Čtečky kontaktních čipových karet (USB a integrovaná čtečka)149.
Protože kontaktní elektronický čip je u českých občanských průkazů čistě volitelný
prvek, nepřekvapí, že „nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu …
není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu“150. Je tak na občanovi, zda si
v takovém případě požádá o nový občanský průkaz. Předpokládá se, že pro elektronickou
komunikaci s informačními systémy veřejné správy bude shodně použitelný občanský průkaz
se strojově čitelnými údaji s čipem i bez něj151. Platí však, že „skončením platnosti
občanského průkazu končí platnost elektronického čipu“. Z prvního je situace zřejmá, po
technické stránce není zcela jasné, co se s čipem stane. Čip totiž nemá vnitřní hodiny, takže
může spoléhat pouze na externí zdroje času, což nemusí být zcela spolehlivé. Vzhledem
k tomu, že při vypršení platnosti je třeba požádat o nový občanský průkaz (ne nutně
s elektronickým kontaktním čipem) a ten starý je nutné vrátit, není třeba problematiku
skončení platnosti elektronického čipu detailně diskutovat, držitelé občanských průkazů však
musí počítat s tím, že údaje uložené na kontaktním čipu budou při výměně občanského
průkazu ztraceny. Pro vyloučení zneužití odevzdaných občanských průkazů s elektronickým
kontaktním čipem stanoví čl. 17 směrnice Ministeria vnitra čá 7/2011 VVpOK, že
„znehodnocení e-OP se provede přestřižením nebo proděravěním. U e-OP s kontaktním
elektronickým čipem musí být znehodnocen i kontaktní čip“.
Již při personalizaci čipu během vytváření občanského průkazu je testována funkčnost
čipu. Funkčnost kontaktního čipu je dále ověřena při převzetí občanského průkazu občanem
na úřadě152. Kontrolu kontaktního elektronického čipu je možné provést na žádost držitele
také na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V takovém případě se
„ověřuje funkčnost a obsah kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování
údajů do kontaktního elektronického čipu“153.
Neoprávněná manipulace fyzické osoby s kontaktním čipem je přestupkem, konkrétně
je zakázáno „neoprávněně zapisovat, předávat, zveřejňovat, blokovat, likvidovat nebo jinak
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§ 11 odst. 3 zákona 328/1999 Sb.
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neoprávněně zpracovávat údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu“154. Obdobně je
protiprávní „neoprávněné pozměnění, předání, zveřejnění, zablokování, likvidování nebo jiné
neoprávněné zpracování strojově čitelných údajů vedených v občanském průkazu“. K řízení
o těchto dvou přestupcích je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů (pro ostatní
přestupky týkající se občanských průkazů je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle trvalého pobytu občana). U těchto specifických přestupků jde o mix problémů
ochrany soukromí (neoprávněné zveřejňování nebo zpracování údajů) a bezpečnosti dokladu
(pozměňování údajů). Z textu zákona není úplně zřejmé, zda přestupkem je i samotné
neoprávněné čtení dat bez následného systematičtějšího zpracování těchto údajů.
Pravděpodobně zde však „jiné zpracování“ zahrnuje i pouhé čtení dat, ač zákon o ochraně
osobních údajů zpracování osobních údajů definuje jako operace, které se provádějí
systematicky155. Tato definice se však omezuje pouze na zákon na ochranu osobních údajů
a navíc se týká specifické problematiky zpracování osobních údajů, ne zpracování
libovolných dat.
Za výše uvedené přestupky může Úřad na ochranu osobních údajů uložit pokutu až do
výše 100 000 Kč (za ostatní přestupky na úseku občanských průkazů se uděluje pokuta
maximálně do 15 000 Kč).
Neoprávněnou manipulací s čipem se lze také dopustit jiného správního deliktu156.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně
zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu157. Za tento správní delikt může Úřad pro
ochranu osobních údajů uložit pokutu až do 1 000 000 Kč158.
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§ 16a odst. 1 písm. p) zákona č. 328/1999 Sb.
Viz § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: „zpracováním osobních údajů jakákoliv
operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání,
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“. In: CODEXIS
[právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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KINDL, M. KRAMÁŘ, K., RAJCHL, J. TELECKÝ, D. Základy správního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.
ISBN 80-7380-011-X. s. 249.
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§ 16b odst. 1 zákona 328/1999 Sb.
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§ 16b odst. 2 zákona 328/1999 Sb.
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3 Cestovní doklady
Cestovní doklad je osobní doklad, kterým občan prokazuje zapsané skutečnosti, je veřejnou
listinou a opravňuje občana k opuštění území ČR přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak
mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána. Cestování do zahraničí je úzce spojeno se svobodou
pohybu a pobytu. Tu zaručuje čl. 14 Listiny. Na ústavní úrovni je dále stanoveno, že každý,
kdo se oprávněně zdržuje na území ČR, má právo svobodně je opustit159. Navíc každý občan
má právo na svobodný vstup na území ČR a nemůže být nucen k opuštění své vlasti160.
Svoboda pohybu a pobytu však může být omezena ve veřejném zájmu161. Na rozdíl od
občanských průkazů zákony nestanoví povinnost vlastnit nějaký cestovní doklad (odlišný od
občanského průkazu). Je pouze na občanech, zda se rozhodnou o cestovní doklady požádat.
Cestovní doklad plní tři základní funkce. Opravňuje držitele k vycestování
z republiky, slouží jako doklad totožnosti a je veřejnou listinou pro vydání víza cizím
státem.162 Cestovních dokladů je celá řada. Nejznámějším druhem cestovního dokladu je
cestovní pas. Cestovním dokladem je dále diplomatický pas (vydávaný ústavním činitelům),
služební pas (určený ke služebním cestám vybraných úředníků), cestovní průkaz (sloužící
k jednorázové cestě, nemá-li občan jiný cestovní doklad, například díky ztrátě či odcizení
v zahraničí), náhradní cestovní doklad EU (doklad obdobný cestovnímu průkazu vydávaný na
základě legislativy EU jiným státem, než státem původu občana).
Cestovním dokladem může být i jiný průkaz, a to na základě mezinárodní smlouvy.
Příkladem takového cestovního dokladu je „hraniční průkaz pro překračování státních hranic
s Polskou republikou podle Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci v hraničních
otázkách“ a „cestovní příloha podle Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou
o malém pohraničním styku“. Dříve jím také byl „Průkaz pro překračování státních hranic
podle Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje
Smlouva o společných státních hranicích mezi ČSSR a Rakouskou republikou“, „průkaz pro
překračování státních hranic pro přípojovou a přechodovou službu v železničním provozu
mezi Českou republikou a Rakouskou republikou podle Dohody mezi ČSSR a Rakouskou
republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic“ a „průkaz pro překračování státních
hranic podle Smlouvy mezi ČSSR a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských
otázek na hraničních vodách“. Detaily vydávání těchto dokladů najdeme kromě příslušných
mezinárodních smluv také v metodickém pokynu Ministerstva vnitra čá 2/2009 VVpOK163 ze
dne 27. března 2009. Vzory v současné době platného hraničního průkazu a cestovní přílohy
najdeme v příloze 13 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb.
Další cestovní doklady se pak vydávají osobám, které nejsou státními příslušníky.
Jedná se především o cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti a cestovní doklad vydávaný
podle Úmluvy164 z 28. července 1951 uprchlíkům.
159

Čl. 14 odst. 2 Listiny.
Čl. 14 odst. 4 Listiny.
161
Čl. 14 odst. 3 Listiny.
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SLÁDEČEK, Vladimír, POUPEROVÁ, Olga a kolektiv. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly).
Praha: Leges, 2011. 416s. ISBN 978-80-87212-80-6. S. 62.
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Metodický pokyn Ministerstva vnitra č. j. MV-21261/SC-2009, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 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. In: CODEXIS [právní informační
systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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OSN. Úmluva o právním postavení uprchlíků. Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumentyosn/soubory/uprchlici.pdf
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Do 1. září 2006 byla cestovním dokladem i námořnická knížka (vydávaná
Ministerstvem dopravy jako osobní doklad námořníka, bez kterého nemůže být naloděn) po
„zaregistrování“ obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Od nabytí účinnosti zákona
č. 136/2006 Sb.165 však námořnická knížka přestala být cestovním dokladem.
Pro překračování vnitřních hranic EU lze jako cestovní doklad použít i občanský
průkaz166. Dne 22. prosince 2007 pak vstoupily v platnost schengenské dohody, kterými ČR
vstoupila do tzv. schengenského prostoru, ve kterém jsou (až na výjimky) odstraněny kontroly
cestovních dokladů na vnitřních hranicích EU.
Zatímco dříve bylo z politicko-bezpečnostních důvodů zakázáno vycestovat
z republiky s cestovním dokladem a zároveň občanským průkazem167, dnes již žádné takové
omezení neplatí. I při cestování po EU se někdy doporučuje používat cestovní pasy. Důvodem
těchto doporučení byly krátce po vstupu ČR do EU obavy z neznalosti vzorů českých
občanských průkazů na méně frekventovaných hraničních přechodech či při jiných kontrolách
totožnosti. Dnes je hlavním důvodem možnost neplánovaného (mezi)přistání v zemi, která
není členským státem EU, při letecké přepravě.
Při cestování do zemí mimo EU je nutné použít cestovní doklad, občanský průkaz
nestačí. Toto omezení vychází z § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
který zní: „Překročit vnější hranici přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním
dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu.“ Toto omezení
v praxi vytváří problémy, neboť řada zemí (které nejsou členy EU) jednostranně umožnila
vstup českých občanů na občanský průkaz bez nutnosti předložit jiný cestovní doklad. Jedná
se především o země bývalé Jugoslávie, kam řada občanů cestuje k moři a cestovní pas ani
jiný cestovní doklad nemají. Část těchto problémů se vyřeší s blízkým vstupem Chorvatska do
EU. Dále je připravována změna legislativy, která umožní vnější hranice překračovat i na
občanský průkaz, pokud to patřičná země povoluje168.

3.1

Historické aspekty

Ačkoliv po řadu století nebylo mezinárodní cestování významněji monitorováno, je vzhledem
k rostoucí nežádoucí migraci osob, a v poslední době i vzhledem k obavám z terorismu,
kontrole osob překračujících státní hranice věnována velká pozornost.
Lidstvo cestuje od pradávna, avšak ne v takovém rozsahu a rychlostí jako to známe
dnes. Identifikační dokumenty zmiňuje už bible169, cestovní doklady v dnešním chápání
zavedl zřejmě anglický král Jindřich V.170 v 15. století. Zprvu měly pasy jen formu listu
papíru, od dvacátých let minulého století však již pasy vypadají přibližně tak, jak je známe
165

Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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§ 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS
[právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Například §14 odstavec 1 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských
průkazech č. 119/1984 Sb.: „Občanský průkaz nesmí být vyvezen do ciziny s výjimkou případů, kdy tvoří
součást cestovního dokladu. Na žádost občana převezme okresní správa Sboru národní bezpečnosti do úschovy
jeho občanský průkaz po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině.“ In: CODEXIS [právní informační
systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Cestování na občanský průkaz mimo EU. [online] Ministerstvo vnitra, Služby pro veřejnost, Rady a služby
[cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-na-obcansky-prukaz-mimo-eu.aspx
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Bible. Nehemjáš 2:7-9. Dostupné z: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah%202:79&version=B21
170
TREMONT, James. Little, Blue, Historical: The History of the Passport. [online] Life 123 [cit. 21. 3. 2013].
Dostupné z: http://www.life123.com/sports/vacations-vacation-planning/passport/little-blue-historical-thehistory-of-the-passport.shtml
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dnes. Standardizaci v oblasti pasů se věnovala postupně Liga národů, OSN a Mezinárodní
organizace pro civilní letectví, agentura OSN založená v roce 1944 pro zajištění bezpečné
a efektivní letecké přepravy. Je zřejmé, že vzhledem k účelu cestovních pasů jsou
mezinárodní dohody a standardizace v této oblasti velice důležité.
Původně cestovní doklady obsahovaly slovní popis člověka, s rozvojem fotografie se
začaly používat snímky osob. S rozvojem daktyloskopie se v některých dokladech objevily
i otisky prstů. Zprvu jako inkoustové obtisky, později v digitální podobě.
Po vzniku samostatné ČSR v roce 1918 vycházela právní úprava cestovních dokladů
ze zákonů přejatých z Rakousko-Uherska. Šlo především o císařské nařízení ze dne 9. února
1857 č. 31 ř. z., o zavedení nového pasového systému. Rakouskouherská legislativa byla záhy
doplněna nařízením č. 87/1918 Sb. z. a n.171, o vydávání cestovních pasů. Toto nařízení
stanovovalo povinnost mít cestovní pas při opouštění území ČSR. Právní úpravu v oblasti
cestovních dokladů následně změnil zákon č. 55/1928 Sb.172, o cestovních pasech. Cestovní
pas byl veřejná listina prokazující státní příslušnost a osobní totožnost držitele, vydaná
státním úřadem pro cesty a pro pobyt mimo státní území. Doba platnosti pasů byla maximálně
5 let, mohla však být prodloužena. Do pasů bylo možné zapsat (a využít na společné
cestování) děti do 15 let a také manželku173. O zapsání manžela do pasu manželky se předpis
nezmiňuje.
Prvním poúnorovým zákonem v oblasti cestovních dokladů se stal zákon
č. 53/1949 Sb.174, o cestovních pasech. Zákon měl jen 10 paragrafů a při své implementaci
spoléhal spíše na prováděcí předpisy, což bylo pro tu dobu typické. Zákon stanoví, že občané
smí překročit hranice nebo se zdržovat v cizině jen s platným cestovním pasem175. Na vydání
cestovního pasu nebyl právní nárok176.
Zákon č. 53/1949 Sb., o cestovních pasech, byl nahrazen obdobně krátkým zákonem
č. 63/1965 Sb.177, o cestovních dokladech. Zákon upřesňuje, že vydání cestovního dokladu
může být odepřeno občanům, jejichž cesta do ciziny by nebyla v souladu se státními zájmy,
proti nimž je vedeno trestní řízení nebo byli odsouzeni pro trestný čin a kteří při pobytu
v cizině svým jednáním poškodili dobré jméno Československé socialistické republiky (dále
jen ČSSR)178. Dále se upřesňují jazykové verze vzorů pasů. Pasy se stále vydávaly na dobu
5 let s možností prodloužení doby platnosti. Zapsat bylo možné spolucestující děti do věku
15 let.
Pro skutečný výjezd do ciziny však pas musel být doplněn výjezdní doložkou. Ta byla
původně vydávána jako trvalá, později však byly výjezdní doložky vydávány pouze jako
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Nařízení č. 87/1918 Sb., o vydávání cestovních pasů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas
Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Zákon č. 55/1928 Sb., o cestovních pasech. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21.
3. 2013].
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avšak manželka může býti zapsána na cestovním pase manželově a děti mladší patnácti let mohou být zapsány
na cestovním pase osoby, s níž cestují.“ In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 3.
2013].
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§ 2 odst. 5 zákona č. 55/1928 Sb.
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Zákon 63/1965 Sb., o cestovních dokladech. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit.
21. 3. 2013].
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§ 4 odst. 1 zákona 63/1965 Sb.
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jednorázové s omezenou časovou i územní platností. Až od roku 1980 bylo možné cestovat
do vybraných zemí bez výjezdní doložky179.
Po sametové revoluci bylo velice rychle uvolněno cestování a řada zemí promptně
zrušila vízovou povinnost pro československé občany. V roce 1991 nabyl účinnosti zákon
č. 216/1991 Sb.180, o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, který byl záhy doplněn
nařízením vlády č. 512/1991 Sb. Zakotveno bylo právo občanů na svobodné cestování do
zahraničí a právo na návrat do ČSFR. Vydávání cestovních pasů bylo nárokové181, přičemž
vydání cestovního dokladu mohlo být odepřeno182 občanu, proti kterému je nařízen výkon
rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo finančních závazků, anebo je vůči němu
vedeno trestní stíhání183.
V souvislosti s rozdělením federace a vznikem samostatné ČR v roce 1993 byl vydán
zákon č. 214/1993 Sb.184, o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich
platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Doklady se
označovaly názvem státu „Česká republika“ a velkým státním znakem ČR185.
Služební a diplomatické pasy spadaly pod Ministerstvo zahraničních věcí, agenda
cestovních pasů patřila pod Ministerstvo vnitra (pasy vydávala Policie ČR). S účinností
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, došlo k přechodu kompetencí na okresní
úřady. Po zrušení okresních úřadů zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, pak přešla agenda cestovních
pasů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obdobně jako tomu bylo u občanských
průkazů).
Zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech, byl nahrazen zákonem
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, který nabyl účinnosti ke dni 1. července 2000. Tento
zákon ještě nezaváděl biometrické pasy s čipem, tato novinka přišla až později s jednou
z opravdu mnoha novelizací.
Novelizace zákona souvisely mimo jiné se vstupem ČR do EU. Vstup ČR do EU (ke
kterému došlo ke dni 1. května 2004) a později i do schengenského prostoru (k tomu došlo 21.
prosince 2007) znamenal mnoho změn v našem právním řádu. Hranice republiky byly
rozděleny na vnitřní a vnější, podle toho, zda se jedná o hranici se státem schengenského
prostoru či nikoliv.
K zákonu byl vydán prováděcí předpis ve formě vyhlášky Ministeria vnitra
č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních
dokladech. Vyhláška stanovila především vzory občanských průkazů a cestovních dokladů
a vzory žádostí o ně. Tato vyhláška byla později nahrazena vyhláškou Ministerstva vnitra
č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních
dokladech, která byla vydána v souvislosti s novými občanskými průkazy zaváděnými od
1. ledna 2012.
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V souvislosti s 11. zářím 2001 se objevily snahy o bezpečnější přechody hranic.
Ačkoliv identifikační dokumenty jako takové zřejmě nebyly a ani v současné době nejsou
nejslabším článkem bezpečnosti celého systému (jak se stále častěji ukazuje
a diskutuje186,187,188,189), byla jim věnována velká péče. Spojené státy americké se zasadily
o možnost zavedení biometrických dat v digitální podobě do pasů a o zvýšení bezpečnosti
údajů v pase zavedením kryptografických ochranných metod. Technické standardy začaly být
vytvářeny, bylo však také potřebné přesvědčit vlastní obyvatele a další státy o nutnosti
zavedení nových typů pasů. V rámci programu pro bezvízový styk (tzv. VWP - Visa Waiver
Program190) USA stanoví řadu požadavků na pasy, vydávané zeměmi, které mají povolen
bezvízový styk s USA. A mezi tyto požadavky se dostal i čip v pase. První termín pro
zavedení čipu stanovily USA na rok 2004. Ukázalo se však, že po technické stránce nejsou
standardy ani výrobci čipů plně připraveni splnit všechny podmínky. Proto byl termín
zavedení posunut nejprve na rok 2005 a nakonec na rok 2006.
Mezitím se v této oblasti začala angažovat i EU, ve které se na řadu států vztahovaly
podmínky vyžadované USA. Výsledkem bylo vydání Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004191 ze
dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech
a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Toto nařízení stanovilo povinnost
vydávat elektronické pasy všem zemím EU kromě Velké Británie a Irska. I tyto země však
začaly elektronické pasy vydávat.

3.2

Role ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví je agentura OSN založená v roce 1944 pro
zajištění bezpečné a efektivní letecké přepravy. Mezí její úkoly patří i standardizace v oblasti
cestovních dokladů (pasů, víz a dalších dokladů). Doklady jsou standardizovány proto, aby
jejich kontrola na hranicích a při jiných příležitostech byla co nejrychlejší. Z tohoto důvodu je
již dlouhou dobu standardizováno rozložení prvků na datové stránce pasů (stránka s fotografií
držitele, jeho jménem, příjmením, datem narození atd.).
V 80. letech minulého století byla standardizována strojově čitelná zóna dokumentů,
která umožnila strojové zpracování základních dat z pasu. Tato zóna však až donedávna
nebyla povinným prvkem pasů. V českých pasech se objevila až v roce 2000.
Příprava nových vlastností dokumentů je svěřena Pracovní skupině nových technologií
(New Technology Working Group - NTWG) organizace ICAO. Ta připravila i návrh na
vložení bezkontaktních čipů s daty do cestovních dokladů. První pokusy o elektronické pasy
se objevily již v roce 1998, kdy první zemí zavádějící elektronické pasy byla Malajsie. Byly
186

Le Parisien. Plus de 10 % des passeports biométriques seraient des faux. Le Parisien. 19. prosince 2011. [cit.
21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.leparisien.fr/faits-divers/plus-de-10-des-passeports-biometriques-seraientdes-faux-19-12-2011-1775325.php
187
Dopis ministra vnitra nizozemskému parlamentu. Duben 2011. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25764-46.html
188
Evropský parlament. MEPs question Commission over problems with biometric passports. European
Parliament / News. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120413STO42897/html/MEPs-questionCommission-over-problems-with-biometric-passports
189
RODRIGUEZ, Katitza. Biometric National IDs and Passports: A False Sense of Security. Electronic Frountier
Foundation. Červen 2012. [cit. 21. 3. 2013] Dostupné na: https://www.eff.org/deeplinks/2012/06/biometricsnational-id-passports-false-sense-security
190
Více informací je dostupných na: http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html.
191
Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky
v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, ve znění pozdějších předpisů. In:
EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 21. 3. 2013].

34

to ale až zmiňované události z 11. září 2001, které znamenaly tlak na zvýšení bezpečnosti
cestovních dokladů, kam elektronika v pasech dobře zapadala.
Specifikace cestovních dokladů je vydávána jako dokument ICAO s číslem 9303
(ICAO Doc 9303). Technické aspekty čipů v pase a zapisovaných dat byly řadu let k dispozici
pouze jako pracovní návrhy tohoto dokumentu. Šestá verze dokumentu ICAO Doc 9303 byla
oficiálně vydána až v roce 2006, kdy se již elektronické pasy běžně vydávaly.
Dokument ICAO Doc 9303 se skládá z následujících částí:


část 1: Strojově čitelné pasy (svazek 1: neelektronická část, svazek 2:
elektronická část)



část 2: Strojově čitelná víza



část 3: Oficiální cestovní doklady – karty (svazek 1: neelektronická část,
svazek 2: elektronická část)
Zavedení elektroniky do cestovních dokladů znamenalo vyšší bezpečnost dokumentů,
tj. jejich odolnost vůči padělání a pozměňování, a lepší možnosti ztotožnění držitele dokladu
s dokladem samotným.
Standardy ICAO sice chrání určitým způsobem data v pasech, pro ukládání otisků
prstů (což jsou data citlivější než fotografie držitelů) se však evropským zemím tato ochrana
nezdála dostatečná. Proto vznikl pod vedením německého Federálního úřadu pro bezpečnost
v informačních technologiích (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
doplňující protokol rozšířeného řízení přístupu (EAC – Extended Access Control), který
chrání otisky prstů více než standardy ICAO. Legislativa EU přikazuje povinnost chránit
otisky prstů právě touto technologií rozšířeného řízení přístupu (jedná se o tzv. pasy druhé
generace). Rozšířené řízení přístupu se však používá i mimo země EU a je jen otázkou času,
kdy se stane i standardem ICAO.
Protokol pro rozšířené řízení přístupu se stal i základem ochrany dat v občanských
průkazech Německa, byl však přepracován a doplněn. Takto upravený protokol je označován
jako rozšířené řízení přístupu verze 2. Část tohoto protokolu (konkrétně PACE verze 1192 –
Password authenticated connection establishment) se uplatnila i u elektronických pasů.
U elektronických pasů je však PACE lehce přepracováno (PACE verze 2193) a přejmenováno
na doplňkové řízení přístupu (SAC - supplementary access control). Tento protokol194 lépe
chrání přenášená data před odposlechem bezdrátové komunikace. Takto vybavené pasy jsou
nazývány pasy třetí generace. Pasy vybavené tímto mechanismem budou zaváděny do konce
roku 2014.195
Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že na mezinárodní úrovni standardů ICAO je
čip v pase stále jen nepovinný prvek. Jednotlivé státy se mohou pro zavedení elektronických
pasů rozhodnout buď samy, nebo jejich rozhodnutí vychází z jiných mezinárodních dohod.
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3.3

Aktivity Evropské unie

Snahy zemí EU o harmonizaci podoby pasů trvají již desítky let, kompletní jednotnosti však
zatím nebylo dosaženo. V oblasti harmonizace pasů má EU podstatně více možností, než
v oblasti občanských průkazů.
Začněme však postupně. Zástupci vlád členských zemí již v roce 1974 zmínili
vhodnost vytvoření pasové unie, na jednání v Římě ve dnech 3. a 4. prosince 1975 se dohodli
na společném postupu. Usnesení zástupců vlád členských států zasedajících v Radě196 ze dne
23. června 1981197 obsahovalo řadu požadavků na společné prvky pasů členských zemí. Tyto
společné prvky zahrnují zmínění Evropského společenství na přebalu pasu, barvu přebalu,
některé detaily uspořádání pasu a povinných datových položek. Členské země měly za
povinnost vydávat takto harmonizované pasy nejpozději od roku 1985. Usnesení z roku 1981
bylo několikrát upraveno, šlo nejprve o usnesení zástupců vlád členských států zasedajících
v Radě z 30. června 1982 (zde šlo o úpravy vycházejí z výsledku ustavené pracovní skupiny),
následně o usnesení z 14. července 1986 (šlo o zohlednění vstupu Portugalska a Španělska
do EU a odrazu této skutečnosti v textech v pasu), 10. července 1995 (zohlednění vstupu
Rakouska, Finska a Švédska do EU a přejmenování Evropských společenství na Evropskou
unii) a 8. června 2004 (opět zohlednění vstupu dalších zemí do EU, tentokráte včetně ČR).
Kromě těchto opatření v oblasti společného „designu“ pasů se harmonizace dále
zaměřila na bezpečnostní prvky pasů. Bylo zřejmé, že pasy zemí EU se staly atraktivním
cílem padělatelů a díky různorodosti bezpečnostních prvků pasů jednotlivých zemí, byla
detekce padělků v praxi nesnadným úkolem. Usnesení zástupců vlád členských států
zasedajících v Radě ze dne 17. října 2000198 stanovilo požadavky na zabezpečení pasů.
Přílohy tohoto usnesení obsahují seznamy minimálních požadavků na bezpečnostní prvky
pasů (např. z oblasti tiskových technik, použitých inkoustů, čísla dokladu, vazby knížečky,
číslování stran a opticky variabilních prvků). Toto vedlo jak k vyšší koherenci bezpečnostních
prvků pasů různých zemí, tak ke stanovení minimálních standardů zabezpečení, což
znesnadnilo padělání dokladů.

Obrázek č. 11: Cestovní pas ČR, vzor 2000 používaný od 1. 7. 2000 do 15. 3. 2005199.
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Obrázek č. 12: Cestovní pas ČR, vzor 2005 používaný od 16. 3. 2005 do 28. 8. 2006 200.
Česká republika vstoupila do EU ke dni 1. května 2004. Úprava harmonizovaných
vlastností pasů se týkala i ČR. Na základě výše zmíněného usnesení zástupců vlád ze dne
8. června 2004201 však ČR nemusela měnit vlastnosti pasů přímo od května 2004, ale dostala
čas až do 1. ledna 2007. Česká republika však uvedla nový typ pasů relativně brzy po vstupu
do EU.
Radikální změnu do problematiky pasů přineslo zvedení elektronických technologií do
této oblasti. Stalo se tak na základě Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince
2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních
dokladech vydávaných členskými státy.

Obrázek č. 13: Cestovní pas ČR, vzor 2006 s bezkontaktním čipem vydávaný od 1. 9. 2006202.
Elektronický pas se od pasu tradičního liší integrovaným bezkontaktním čipem
a logem elektronického pasu na obalu. Čip v pase je bezkontaktní a splňuje požadavky
ISO 14443. Tato technologie je schopna přenášet data na vzdálenost 0-10 cm rychlostí 106 až
848 kbps. Data v čipu obsahují údaje o pasu (typ, číslo, platnost atd.) a jeho držiteli (jméno,
datum narození apod.) včetně jeho biometrických charakteristik (fotografie obličeje, případně
200
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také otisky prstů, potenciálně i snímek oční duhovky). Data musí být digitálně podepsána
vydávající institucí (v ČR se jedná o Státní tiskárnu cenin), jejíž certifikát je přiložen a je
vydán certifikační autoritou vydávající země. Digitální podpis spolu se strojově
zpracovatelnými daty (včetně těch biometrických) je právě to, co zvyšuje bezpečnost
cestovního dokladu.

Obrázek č. 14: Logo bezkontaktního elektronického dokumentu dle ICAO Doc 9303203.
Dne 13. prosince 2004 tedy bylo nařízením Rady (ES) č. 2252/2004 rozhodnuto, že
členské státy mají začít vydávat elektronické pasy včetně biometrických dat. Nařízení se týká
všech pasů s dobou platnosti delší než 12 měsíců (nevztahuje se tedy pouze na dočasné
doklady). Nejzazší termín byl stanoven na 18 měsíců pro zavedení snímku tváře držitele a na
36 měsíců pro zavedení otisku prstu, a to od data vydání upřesňujících implementačních
údajů. Tyto byly publikovány dne 28. února 2005 v rozhodnutí Komise K (2005) 409204 pro
pasy takzvané první generace. Členské země tedy musely začít vydávat elektronické pasy
s digitalizovanou tváří držitele nejpozději do 28. srpna 2006. Rozhodnutí Komise K (2005)
409 uvádí požadavky na kvalitu fotografií držitele, zajištění řízení přístupu k datům (chránící
soukromí držitelů pasů) a digitální podepisování dat.
Pro pasy tzv. druhé generace s otisky prstů bylo vydáno rozhodnutí Komise K (2006)
205
2909 dne 28 června 2006, což stanovilo nejzazší termín zavedení otisků prstů do pasů na
28. června 2009. Rozhodnutí Komise K (2006) 2909 upravuje technickou ochranu čtení
otisků prstů z pasů (tzv. rozšířené řízení přístupu). Český překlad tohoto rozhodnutí je
nepovedený a není konzistentní s terminologií používanou v oboru ani s terminologií použitou
v překladu rozhodnutí K (2005) 409. To je zvláště nepříjemné v situaci, kdy anglická verze
není autentická, neboť Velká Británie ani Irsko se výše zmiňovaného nařízení neúčastní.
Rozhodnutí Komise K (2006) 2909 bylo později změněno rozhodnutím Komise
K (2011) 5499206 ze 4. srpna 2011. Problematika pasů druhé generace byla dále řešena
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rozhodnutím Komise K (2008) 8657207 z 22. prosince 2008, které stanoví požadavky na
verifikační autority zprostředkovávající přístup k otiskům prstů v pasech. Toto rozhodnutí
bylo ještě doplněno rozhodnutím Komise K (2009) 7476208 ze dne 5. října 2009, které
odkazuje na ČSN 36 9791209.
Nařízení (ES) č. 2252/2004 bylo později změněno nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 444/2009210 ze dne 28. května 2009, které upravuje podmínky získávání otisků
prstů (u dětí a otisků nízké kvality) a stanoví základní pravidlo „jeden pas, jedna osoba“ (což
omezuje možnosti zapisování dětí do pasů).
Česká republika splnila oba termíny zavádění biometrik do pasů. Ne všem zemím EU
se to však podařilo. Evropská komise zahájila řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringement
procedure) s několika zeměmi kvůli nedodržení termínů. V Evropské komisi patřila tato
agenda pasů pod DG JLS (Justice Freedom and Security), po rozdělení DG JLS patří pasy pod
DG HOME (Home Affairs). Evropská komise kontroluje nejen termíny zavádění, ale také
faktické naplnění legislativních požadavků kladených na pasy zemí EU (tj. přítomnost
a kvalitu jednotlivých bezpečnostních znaků, konformitu elektronické části se specifikacemi).
Tato kontrola je na základě dohody mezi DG JLS a DG JRC (Joint Research Centre)
prováděna ve Společném výzkumném středisku v italské Ispře.
Zajištění interoperability a dodržování a vyjasňování standardů byla již v době
zavádění čipů do pasů věnována velká pozornost. Byla vytvořena tzv. Bruselská skupina
interoperability (BIG – Brussels Interoperability Group), ve které pracovali zástupci řady
členských zemí EU. Dále Evropská komise zřídila tzv. Výbor dle článku 6211 (tzv. „Article 6
Committee“), který komisi pomáhá s technickými specifikacemi.

3.4

Česká právní úprava

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 je přímo aplikovatelné, i tak bylo třeba upravit českou
legislativu, aby stanovila detaily implementace nařízení v českých podmínkách. Jak již bylo
zmíněno, problematice pasů je v české legislativě aktuálně věnován zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech. Zákon je doplněn třemi podzákonnými předpisy, kterými jsou
vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 495/2006 Sb.212, o stanovení vzorů diplomatických
a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání, vyhláška Ministerstva vnitra
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technickými specifikacemi pro standardy bezpečnostních vlastností a biometrie v cestovních pasech a cestovních
dokladech vydávaných členskými státy. Nebylo veřejně publikováno. Manuskript.
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z 22. prosince 2008, stanovící certifikační politiku vyžadovanou technickými specifikacemi pro standardy
bezpečnostních vlastností a biometrie v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.
Nebylo veřejně publikováno. Manuskript.
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http://shop.normy.biz/detail/85000
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Rady (ES) č. 2252/2004, o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních
dokladech vydávaných členskými státy. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3.
2013].
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Jde o výbor zřízený dle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1683/95, ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví
jednotný vzor víz. In: EUR-lex [právní informační systém] Úřad pro publikace Evropské unie. [cit. 21. 3. 2013].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/
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Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních
pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit.
21. 3. 2013].
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č. 415/2006 Sb.213 ze dne 18. srpna 2006, kterou se stanoví technické podmínky a postup při
pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního
dokladu a vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., která již byla zmíněna a která se týká
cestovních dokladů i občanských průkazů.
Ve shodě s evropskou legislativou jsou pasy vybaveny čipem s bezkontaktním
rozhraním, do kterého jsou ukládány fotografie držitele a jeho otisky prstů. To se týká
cestovních pasů, diplomatických pasů, služebních pasů i pasů cizineckých a vydávaných dle
Úmluvy z 28. července 1951. Výjimkou jsou pouze doklady tzv. typu blesk, o které se
typicky žádá, pokud je třeba z nejrůznějších důvodů získat cestovní doklad rychle a není
možné čekat na centralizovanou výrobu „plnohodnotného“ dokumentu. Zákon dokumenty
typu blesk nazývá „cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji“214. Takový cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fotografie a podpisu občana.
Z tohoto důvodu je možné doklad vystavit ručně na počkání (zákon stanoví lhůtu 15 dnů),
obsahuje vlepenou fotografii držitele a do čipu se nemusejí zapisovat žádné údaje. Takových
dokladů se v ČR vydává kolem 20 000 kusů ročně.
Časová platnost těchto pasů je omezena na 6 měsíců, zatímco platnost běžných pasů se
strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji je 10 let, případně 5 let u občanů
mladších 15 let. Všechny cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.
Fotografování obličejů žadatelů i získávání otisků prstů žadatelů se provádí při
podávání žádosti na obecním úřadě s rozšířenou působností. Jak již bylo diskutováno
v kapitole 2.8, je to výhodné z mnoha hledisek včetně bezpečnostního. Při snímání otisků
prstů je třeba také sledovat, zda se žadatelé nepokouší zaregistrovat nesprávné biometrické
údaje za pomoci falešných otisků přilepených na konečcích prstů.
Při podávání žádosti se snímají dva otisky prstů. Z každé ruky se pořídí otisk jednoho
prstu. Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality
otisku ukazováku, snímá se postupně otisk palce, prostředníku nebo prsteníku pravé ruky,
dokud otisk nevyhoví požadované kvalitě. Obdobně se postupuje u levé ruky215. Pokud není
možné získat otisk prstu žadatele z důvodu anatomických nebo fyziologických předpokladů,
tak se otisk(y) nepořizují.
U snímání otisků prstů dětí nebyla situace po určitou dobu vyjasněná. Nařízení Rady
(ES) č. 2252/2004 děti od snímání otisků neosvobozovalo, vzhledem k náročnosti až
nemožnosti získávání otisků prstů od dětí se však často postupovalo podle národních
ustanovení o anatomicko-fyziologické nemožnosti získání otisků. Až nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 modifikovalo nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 tak, že
děti do dvanácti let jsou od požadavku poskytovat otisky prstů obecně osvobozeny s tím, že
národní legislativa může stanovit povinnost poskytovat otisky již u dětí od 6 let. V ČR se
u cestovních pasů používá standardní hranice 12 let216, u cestovních dokladů azylantů se
používá hranice 6 let217.
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování
a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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§ 5 odst. 3 zákona 329/1999 Sb.
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§ 3a odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 415/2006 Sb.
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§ 5 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb.
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§ 61 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 3. 2013].
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Náklady na jeden cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji se odhadují na 400,- Kč až 2.270,- Kč218. Správní poplatky za vydávání
těchto pasů jsou 600 Kč u osob nad 15 let a 100 Kč u dětí do 15 let. Správní poplatky za
vydávání pasů jsou jedny z nejnižších v EU a sotva pokrývají samotné výrobní náklady
vydávaných dokumentů.

3.5

Údaje v pasech

V pasech typicky nebývá uloženo příliš mnoho údajů o osobách. Jsou tam jen základní údaje
a většina stran knížek je určena pro záznamy o přechodech hranic a pro udělená víza. Mezi
údaje, které najdeme v pasech, typicky patří číslo dokladu, jméno a příjmení držitele, státní
příslušnost, datum a místo narození, bydliště, upřesnění, pro které země světa pas platí, datum
platnosti a údaje o tom, kde, kdy a kým byl doklad vydán.
Tyto údaje jsou doplněny o fotografii a podpis držitele, v současné době se ukládají
i otisky prstů. Dříve se často uváděl ještě popis držitele ve smyslu tvaru obličeje, barvy očí,
barvy vlasů, zvláštních znamení a někdy také výšce držitele.
Dříve bylo možné do pasů zapsat manželku či děti držitele, v tom případě se pak
uváděly jejich základní údaje, někdy i podpis či fotografie. Starší verze pasů obsahovaly
i záznamy o přidělení platidel.
Do strojově čitelné zóny se ukládá několik vybraných údajů o držiteli a dokladu (viz
oddíl 5.2.3), do čipu se ukládají vybrané údaje včetně fotografie držitele v digitální podobě,
případně i digitalizované otisky prstů (viz oddíl 5.3.1).
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. [online]
Knihovna připravované legislativy [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8GYFHTGN.
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4 Povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Identifikačních průkazů vydávaných cizincům v ČR existuje velké množství. Kromě již
zmíněných pasů cizineckých a vydávaných dle úmluvy z 28. července 1951 se jedná dále
například o průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího
dočasné ochrany, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz povolení k pobytu azylanta
a cestovní doklad azylanta. V této diplomové práci se však věnujeme především
elektronickým dokladům, a proto se nyní soustředíme na průkazy o povolení k pobytu, neboť
ty se vydávají i v elektronické variantě.
Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou cizincům s povoleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území219.
Elektronické povolení k pobytu (označované také jako ePKP) je vydáváno státním
příslušníkům třetích zemí220 s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR.
Tento doklad221 slouží:




4.1

k prokázání totožnost držitele;
osvědčení druhu pobytu;
na základě schengenských předpisů222 a spolu s cestovním dokladem umožňuje pobyt
na území ostatních států schengenského prostoru.

Podobnost s elektronickými pasy

Účinně bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému pobytu je možné při
kvalitní ochraně hranic a používání bezpečných dokladů, které není možné snadno padělat,
nebo pozměnit a díky kterým je možné předkladatele dokladů ztotožnit s jejich doklady.
Je zřejmé, že při současném zjednodušování cestování mezi zeměmi EU a zrušení
systematických kontrol na hranicích zemí schengenského prostoru je harmonizace v oblasti
cestovních dokladů cizinců velice důležitá. Proto již v roce 2002 vznikly snahy o navržení
jednotného vzoru dokladu, který by obsahoval biometrické prvky.
Návrh tohoto dokladu probíhal do jisté míry paralelně s elektronickými pasy. Jakmile
bylo zřejmé, že technologie bezkontaktních čipů je dobře technicky proveditelná a v praxi
dobře funguje u elektronických pasů, nestálo již nic v cestě využití stejné technologie
i u povolení k pobytu.
Povolení k pobytu však nejsou vydávána jako pasové knížečky, ale jako samostatné
karty o velikosti ID1 nebo ID2 vybavené bezkontaktním čipem (tzv. nosičem biometrických
údajů).
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§ 117a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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Osob, které nejsou občanem Evropské unie.
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Ministerstvo vnitra. Informace pro cizince. Změny od května 2011: biometrické údaje v průkazech o povolení
k pobytu pro cizince z třetích zemí. [online] Odbor azylové a migrační politiky. 2. srpna 2011 [cit. 21. 3. 2013].
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4.2

Aktivity Evropské unie

Několikaletá práce na vývoji specifikací pro neelektronickou a elektronickou část povolení
vyústila ve vydání nařízení Rady (ES) č. 380/2008223 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění
nařízení Rady (ES) č. 1030/2002224, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro
státní příslušníky třetích zemí. Toto nařízení stanovuje členským státům EU povinnost
vydávat tento jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí a stanovuje
požadavky na bezpečnostní prvky dokladu a ukládání biometrických identifikátorů do
integrovaných bezkontaktních čipů. Nařízení bylo doplněno rozhodnutími Komise K (2002)
3069225, K (2009) 3770226 a Komise K (2011) 5478227.
Nařízení stanoví, že jako biometrické identifikátory se pořizují fotografie (poskytnuté
žadatelem nebo zhotovené při předkládání žádosti) a dva otisky prstů, které byly sejmuty
naplocho a digitálně zaznamenány. Sejmutí otisků prstů je povinné pro všechny osoby od
šesti let věku (pochopitelně kromě osob, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné).
Jako paměťové medium se do dokladu integruje bezkontaktní čip (legislativa EU jej
nazývá jako RF čip). Členské státy mohou ukládat údaje na tento bezkontaktní čip nebo
využít čip s dvojím rozhraním (kontaktním i bezkontaktním), případně přidat ještě oddělený
kontaktní čip pro vnitrostátní užití. Ten by musel být umístěn na zadní straně karty.
Povolení k pobytu ani integrované paměťové médium nesmí obsahovat žádné strojově
čitelné údaje, nestanoví-li tak nařízení nebo nebude-li to uvedeno v příslušném cestovním
dokladu vydávajícím státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy. To chrání
osoby před utajeným ukládáním dat. Nebrání to ale členským státům v případném využití
elektronických částí dokladu pro elektronické služby typu e-government a e-business. Tyto
případné vnitrostátní údaje však musí být logicky odděleny od biometrických údajů, což
chrání soukromí osob.

4.3

Česká právní úprava

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008 je přímo
aplikovatelné i v ČR. Národní legislativa byla upravena, aby byla v souladu s tímto
nařízením. V mnoha případech text zákona neopakuje požadavky nařízení, ale přímo na
nařízení odkazuje.
Průkazu o povolení k pobytu je věnována hlava IXa zákona č. 326/1999 Sb.228,
o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. Průkaz o povolení k pobytu se
vydává jako samostatný doklad velikosti ID1. Doklad obsahuje bezkontaktní čip (dle
požadavku nařízení), který česká právní úprava nazývá nosič dat s biometrickými údaji.
Kontaktní čip ani další funkčnost pro služby veřejné správy není přidána.
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Díky nevybavenosti všech úřadů nelze biometrické údaje snímat při podání žádosti.
Biometrické údaje pořizují vybraná pracoviště Ministerstva vnitra vybavená speciálním
technickým zařízením. V současnosti se jedná o 21 pracovišť, z nichž je pět v Praze229.
Protože při předání rozhodnutí o povolení k pobytu je nutné získat biometrické údaje
cizince a při převzetí průkazu o povolení k pobytu230 je nutné tyto biometrické údaje ověřit, je
nutná osobní přítomnost cizince v obou případech.

Obrázek č. 15: Vzor průkazu o povolení k pobytu231.
Elektronická povolení k pobytu začala být vydávána ve shodě s termíny stanovenými
evropskou legislativou. První elektronické povolení k pobytu bylo v ČR vydáno dne
4. července 2011. Detailnější popis datových prvků povolení k pobytu vydávaných v ČR
najdeme v podkapitole 5.4.
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Ministerstvo vnitra. Informace pro cizince. Změny od května 2011: biometrické údaje v průkazech o povolení
k pobytu pro cizince z třetích zemí. [online] Odbor azylové a migrační politiky. 2. srpna 2011 [cit. 21. 3. 2013].
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5 Údaje v elektronických identifikačních dokladech
Základní přehled různých typů elektronických identifikačních dokladů a detailnější popis
vybraných druhů dokladů byl podán v předchozích kapitolách této diplomové práce.
Následující část práce se věnuje konkrétnější problematice a to oblasti dat zapisovaných či
ukládaných do dokladu včetně jeho elektronické části a následně také krátce oblasti dat
ukládaných v souvisejících agendových informačních systémech. Než se však dostaneme
k samotným údajům v dokladech, zaměříme se nejprve na povinnost doklady mít.

5.1

Povinnost mít identifikační doklad a povinnost prokázat svou
totožnost

Všeobecná povinnost mít cestovní pas či jiný cestovní doklad v naší zemi nikdy zavedena
nebyla, naopak v některých obdobích historie nebylo získání cestovního pasu a potřebné
cestovní doložky snadné.
U občanských průkazů je situace značně odlišná. Ačkoli byly občanské průkazy (tehdy
nazývané jako všeobecné občanské legitimace) zavedeny jako nepovinný doklad, o jehož
vydání bylo možné zažádat, nebylo to povinností občanů. Druhá světová válka a poúnorové
změny vedly k tomu, že mít doklad se stalo povinností. Tato povinnost byla kombinována
zároveň s povinností občanský průkaz nosit a na výzvu se jím prokazovat oprávněným
orgánům.
Polistopadové změny vedly k uvolnění povinnosti občanský průkaz s sebou neustále
nosit a prokazovat se jím. To však neznamená, že prokazovat totožnost již není třeba.
Problematice prokazování totožnosti se věnuje především zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
ČR232. „Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data
narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo
adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.“233 Zákon dále stanoví
taxativní seznam situací,234 kdy je policista oprávněn osobu vyzvat k prokázání totožnosti.
V praxi s taxativností tohoto seznamu až takové problémy nejsou235, téměř vždy se dá použít
písmeno e), kdy vyzývaná osoba odpovídá popisu osoby, které je hledaná nebo pohřešovaná.
Zákon č. 553/1991 Sb.236, o obecní policii upravuje situaci obdobně, drobné odlišnosti ale
nalezneme237.
Prokazování totožnosti se automaticky nerovná předložení občanského průkazu.
Prokazovat totožnost lze nejrůznějšími způsoby238,239 – například výpovědí svědka.
Nepraktičtějším a nejobvyklejším způsobem prokazování totožnosti je však předkládání
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§ 63 zákona č. 273/2008 Sb.
§ 63 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
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§ 63 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb.
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Podle úhlu pohledu to můžeme nazvat využíváním nebo zneužíváním. Viz např. HRNČÁŘ, Jan. Občanský
průkaz a prokazování totožnosti. [online] EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo [cit. 21. 3. 2013].
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/obcansky-prukaz-a-prokazovani-totoznosti-32411.html
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Zákon č. 553/1991 Sb.
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§ 12 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. stanoví: „Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí
zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje
míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.“
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SLÁDEČEK, Vladimír, POUPEROVÁ, Olga a kolektiv. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly).
Praha: Leges, 2011. 416s. ISBN 978-80-87212-80-6. s. 43.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech. Sněmovní tisk 714/0. [online] Poslanecká sněmovna, 5. období, 2006 - 2010 [cit. 21. 3.
2013]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=714
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veřejných listin, typicky občanských průkazů nebo pasů, řidčeji řidičských průkazů či
zbrojních průkazů. Až na výjimky240 zákon nestanoví, jakým způsobem se totožnost má
prokázat. Místo veřejných listin tak lze použít i listiny soukromé (karty ISIC, služební
průkazy či průkazy zaměstnanců) nebo jejich kombinaci.
Pokud osoba svou totožnost neprokáže, nebo dokonce odmítne prokázat (a nelze-li
totožnost prokázat ani po poskytnutí přiměřené součinnosti policisty nebo provedením
nějakého úkonu na místě), je oprávněn policista osobu předvést241. Není-li jiné možnosti, je
policista oprávněn zjistit totožnost osoby pomocí snímání otisků prstů, zjišťováním jiných
tělesných znaků či měřením těla. Případně může pořídit obrazové nebo zvukové záznamy
a dokonce odebrat biologické vzorky pro analýzu DNA242. Ať už je totožnost osoby zjištěna
či ne, osoba musí být propuštěna do 24 hodin od předvedení. Zdá se tedy opravdu, že veřejná
listina je nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem prokázání totožnosti.
Kromě Policie ČR stanoví legislativa povinnost prokázat totožnost i jiným subjektům
v zákonem daných situacích, například obecní policii243, lesní stráži244 či myslivecké stráži245.
V některých výjimečných případech zákon stanoví oprávnění požadovat prokázání totožnosti
i soukromým subjektům246 (např. revizorům247).
Totožnost prokazujeme „dobrovolně“ v řadě situací upravených veřejným právem
(například převzetí nového občanského průkazu) či soukromým právem (při uzavírání smluv).
I v souvislosti se soukromoprávními závazky můžeme být podle veřejnoprávních předpisů
nuceni prokázat svou totožnost. Způsobíme-li například škodu, může vzniknout mimosmluvní
závazkový vztah. Pokud osobě, které jsme škodu způsobili, neprokážeme svou totožnost
sami, může tato požádat Policii ČR o zjištění naší totožnosti248.
V řadě zemí nejsou občanské průkazy zavedeny (např. Velká Británie, USA)
a v některých vydávány sice jsou, neexistuje však obecná povinnost občanský průkaz mít
(například Francie). V situaci, kdy není k dispozici občanský průkaz, je třeba využívat jiných
způsobů prokázání totožnosti. V řadě zemí roli občanského průkazu supluje řidičský průkaz.
Protože by to v praxi znesnadňovalo prokazování totožnosti neřidičů, dochází pak
k absurditám typu vydávání „neřidičských průkazů“ pro neřidiče249. V situaci, kdy není
k dispozici ani řidičský průkaz, je nutné využívat dalších alternativních metod. Užít se dají
zaměstnanecké identifikační karty, bankovní karty, zdravotní průkazy, bankovní výpisy,
vyúčtování základních služeb, diplom VŠ, ISIC, průkazky pojištěnce apod. Někdy nestačí jen
jeden z výše uvedených dokladů a je potřeba nějaká jejich kombinace. Může pak docházet
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Například řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe řidičský průkaz, viz § 6 odst. 8 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na silničních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3.
2013].
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§ 12 zákona č. 553/1991 Sb.
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§ 39 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační
systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. Linde Praha: 2006. ISBN 80-7201-589-3 s. 100.
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§ 18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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§ 63 odst. 2 písm. k) zákona č. 273/2008 Sb. zní „na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní
zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o
prokázání totožnosti požádala“.
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Např. Department of Motor Vehicles. Non-driver Photo ID (NDID) [online] Driver License, Learner Permit
and Non-Driver Photo ID Card. 2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.dmv.ny.gov/license.htm
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k relativně komplikovaným situacím. Např. pro vydání řidičského průkazu v New Yorku250 je
třeba předložit několik dokumentů prokazujících vaše jméno a datum narození. K tomuto
existuje seznam asi 40 možných použitelných metod prokázání údajů, přičemž u každé
položky je uvedeno, zda tato metoda prokazuje datum narození a kolik bodů přináší pro
prokázání jména. Těchto bodů potřebujete získat celkem 6.
Je zřejmé, že bez občanských průkazů je problematičtější nejen prokázat vlastní
totožnost, ale také dostatečně důvěryhodným způsobem zjistit totožnost ostatních osob (např.
při kontraktaci). Druhý problém nastává i v situacích, kdy občanské průkazy sice vydávány
jsou, ale nejsou povinné. Nejen pro uzavírání smluv tak musí existovat propracované
směrnice pro prokazování totožnosti stran v situaci, kdy druhá strana nemá občanský průkaz
(nebo jinou veřejnou listinu s obdobnými údaji). Podmínky akceptovatelného prokazování
totožnosti se pochopitelně mohou lišit subjekt od subjektu, takže ve společnosti neexistuje
jistota ve způsobu akceptování jednotlivých metod prokazování totožnosti. Jdeme-li uzavřít
smlouvu o dodávce vody, nevíme jistě, jaké způsoby prokazování totožnosti budou
požadovány, a typicky tyto informace budeme muset zjišťovat předem. To je pochopitelně
nepříjemná komplikace.
V situaci, kdy existuje povinnost mít občanský průkaz je minimálně jeden způsob
prokázání totožnosti zřejmý. Jako subjekt prokazující totožnost i požadující prokázání
totožnosti máme právní jistotu, co můžeme od druhé strany při prokazování totožnosti
očekávat.
Různé alternativní metody prokazování mají také různou úroveň spolehlivosti
a bezpečnosti. Řada alternativních dokumentů jako výpisy bankovních účtů či jiné vyúčtování
nemívají ochranné prvky vůči padělání a pozměňování, nebo alespoň nejsou zřejmé při
běžném prohlížení. Podvržení takových dokumentů tak bývá snadnější než u jiných,
bezpečnějších dokladů. V důsledku to tak zjednodušuje krádeže identit. U krádeže identity
však není obětí jen ten, kdo totožnost nedostatečně ověřil, ale také ten, jehož totožnost byla
zneužita.
Zasazeno zpět do kontextu občanských průkazů to znamená, že pokud jsou občanské
průkazy nepovinné, ale já si jej pořídím, nejsem plnohodnotně chráněn proti krádeži mé
identity, pokud někdo snadno padělá mé vyúčtování od telefonního operátora a při získávání
úvěru se jím prokáže s tím, že o občanský průkaz si nepožádal. Povinnost mít občanský
průkaz tak obecně ztěžuje krádeže identit. To potvrzují i některé statistiky, nicméně statistiky
v této oblasti jsou hodně nespolehlivé (krádeže identity se projevují jako různé trestné činy,
nejsou vždycky reportovány, záleží na stupni rozvoje společnosti – například běžnost
transakcí na dálku apod.), a proto nemá smysl se jimi příliš řídit.
Důvodová zpráva k zákonu č. 328/1999 Sb.251, o občanských průkazech, uvádí, že
povinnost občana mít občanský průkaz se v praxi plně osvědčila. Dále také zmiňuje, že v ČR
neexistuje žádný doklad, který by rozsahem údajů nahrazoval občanský průkaz.
S tímto tvrzením lze souhlasit. Ač existují skupinky odpůrců povinných občanských
průkazů, domnívám se, že povinnost mít občanský průkaz zjednodušuje prokazování
totožnosti a také bezpečnost celého procesu.
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Department of Motor Vehicles. Proofs of Identity and Date of Birth for NYSDMV Photo Documents. ID-44.
[online] Driver License, Learner Permit and Non-Driver Photo ID Card. 2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
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Pro znesnadnění krádeže identity je dle mého názoru vhodné pro prokazování
totožnosti používat doklady, které není možné snadno padělat a pozměnit (zjednodušeně
okopírovat). Dále je třeba řešit situace, kdy tento bezpečný doklad je ukraden nebo ztracen.
Na to je vhodné používat databáze ztracených a ukradených dokladů. Pokud jsou doklady
bezpečné, jejich ztráta či odcizení jsou promptně zaznamenány v databázi, která se při
ověřování totožnosti pravidelně používá, je krádež identity výrazně složitější. To se týká
i elektronických dokladů a vzdáleného ověřování totožnosti.
Tímto směrem se ubírá i oblast bankovních karet. Bankovní karty jsou vydávány jako
čipové, aby nebylo snadné je kopírovat (což bylo běžné u karet s magnetickým proužkem),
a systém odvolávání platnosti karet je dobře propracován.
V tomto směru můžeme být s aktuálně účinnou legislativou víceméně spokojeni.
Evidence občanských průkazů zahrnuje i čísla (případně i série) ztracených, odcizených,
zničených nebo neplatných občanských průkazů včetně data ohlášení ztráty, odcizení nebo
zničení252. Seznam těchto dokladů může být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup253 a opravdu jej najdeme na Internetu254. Seznam se reálně využívá, ale jeho využívání
by mohlo být masovější.
Alternativou k nekopírovatelným dokumentům může být vazba na biometrická data.
Lze tak vytvořit vazbu osoby na jeho biometrická data a tuto vazbu digitálně podepsat
vydávající státní správou. Zde se nemusíme bát kopírování a můžeme se bavit i o virtuálních
dokladech, například uložených v mobilních telefonech. Při prokazování totožnosti je však
potřeba provést biometrické ověření totožnosti. Porovnávání obličejů laiky, netrénovanými
v této oblasti, však není příliš spolehlivé. Otisky prstů či oční duhovka jsou výrazně
přesnější255, zatím se ale nedá očekávat všeobecná akceptace používání těchto biometrických
metod ve všedním, každodenním životě, nehledě na náklady pro potřebné technologie.

5.2

Údaje v občanských průkazech

Občanský průkaz neslouží jen k základnímu prokázání totožnosti, ale je možné ho použít
k prokázání všech údajů v něm zapsaných. Navíc je stanoveno, že skutečnosti zapsané
v občanském průkazu není třeba prokazovat jinak (ledaže tak stanoví zákon). Je tedy zřejmé,
že čím více je v občanském průkazu zapsáno údajů, tím větší má občanský průkaz průkazní
schopnost a tím více nahrazuje další doklady, kterými bychom prokazovali zapsané údaje.
Při prokazování totožnosti předložením dokladu nebo při prokazování určitého údaje
zapsaného do občanského průkazu musíme předložit doklad jako celek. Čím více je v dokladu
zapsaných údajů, tím více se při prokazování jedné skutečnosti druhá osoba dozví dalších
údajů, které nemusí nutně potřebovat. Z důvodu ochrany soukromí držitelů občanských
průkazů pak může být výhodnější zapisovat do občanského průkazu jen minimum údajů
a všechno ostatní prokazovat jinými dokumenty. Určitým kompromisem může být nepovinné
zapisování údajů. Žadatel o občanský průkaz si může u některých položek zvolit, zda chce,
aby byly či nebyly zapsány. Typickým příkladem jsou akademické tituly, které lze nepovinně
zapsat do řady dokladů.
Zajímavá je situace u digitálně ukládaných dat elektronických čipových dokladů. Díky
aplikační logice naprogramované v čipu lze přístup povolit jen k části dat. Lze tak hezky
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realizovat princip, že každý subjekt má přístup jen k těm údajům, které potřebuje. Hezkým
příkladem v této oblasti jsou německé občanské průkazy. Údaje v elektronické části jsou
rozděleny do řady souborů (jméno a příjmení, datum a místo narození, oblast bydliště
apod.)256. Přístup k údajům je možný jen se speciálním autorizačním certifikátem
(a následným ověřením znalosti odpovídajícího soukromého klíče). Autorizační certifikáty
vydává Úřad pro autorizační certifikáty (součást Spolkového úřadu pro administraci), který
pečlivě zkoumá, zda pro daný účel je nutný přístup k požadovaným položkám257.
Pojďme se nyní důkladně podívat na to, jaké údaje bylo a je možné zapisovat do
občanských průkazů.

5.2.1 Historický přehled
Prvním občanským průkazem v samostatném Československu byla všeobecná občanská
legitimace vydávaná na základě nařízení vlády č. 481/1919 Sb. z. a. n., kterým se zavádějí
všeobecné občanské legitimace.
Občanská legitimace byla vydávána ve formě knížečky o 10 stranách s tmavě
červenými deskami. Legitimace obsahovala následující údaje: fotografii držitele, číslo
legitimace, jméno a příjmení, povolání, (rodinný) stav, datum a místo narození, domovskou
příslušnost, byt (adresu), popis osoby (postava, vlasy, oči, nos, vousy, ústa, zuby a zvláštní
znamení), otisk palce pravé ruky, podpis a informace o tom, kým, kde a kdy byl doklad
vydán. Knížka obsahovala i dostatek místa pro ruční doplnění případných změn a poučení na
poslední straně.
Během druhé světové války vycházely občanské průkazy z německé kenkarty. Po
válce následoval nový vzor na základě zákona č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech.
Občanský průkaz byl vydáván jako knížka o 30 stranách s červenými deskami. Doklad je
uvozen názvem republiky a číslem dokladu. Zapisované údaje jsou rozděleny do dvou oddílů.
Oddíl první obsahoval číslo dokladu, jméno a příjmení, informace o tom, kdo, kdy a kde
doklad vydal včetně čísla jednacího, platnost dokladu, fotografii a podpis, popis osoby
(postava, obličej, barva očí, barva vlasů, tvar nosu, zvláštní znamení), otisk palce pravé ruky,
datum a místo narození, rodinný stav, povolání, akademické tituly, bydliště, a místo pro ruční
provádění změn (typicky bydliště). Oddíl II: obsahoval následující části:










A - jméno, příjmení (a rodné příjmení) otce a matky; záznam o narození držitele
v matrice,
B - jméno a datum/místo narození manželky/manžela,
C - jména a data/místa narození dětí,
D - osvědčení o státním občanství držitele a členů rodiny,
E - osvědčení o uzavření sňatku,
F - branný poměr,
G - krevní skupina,
H - oprávnění k řízení motorových vozidel,
I - oprávnění k nošení zbraní,
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Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Technical Guideline TR-03110-2. Advanced Security
Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Part 2 – Extended Access Control Version 2 (EACv2),
Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and Restricted Identification (RI). Version 2.10.
[online] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03110/TR03110_v2.1_P2pdf.pdf?__blob=publicationFile
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Bundesdruckerei. Authorisation Certificates. State-of-the-art service provider ID for communication with the
new German ID card [online] Products for the New German ID Card - Authorisation Certificates [cit. 21. 3.
2013]. Dostupné z: http://www.bundesdruckerei.de/en/797-authorisation-certificates
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J - propůjčení vyznamenání,
K - pracovní průkaz.
Dokument končí poučením (což byl stručný výtah ze zákona) a evidenčním výrobním
číslem knížky.
Velice zajímavé je, že jako číslo dokladu v tomto vzoru občanského průkazu bylo
použito číslo, které dnes známe jako rodné číslo. Rodné číslo jako jedinečný (významový)
identifikátor osoby vzniklo původně jako číslo pracovního průkazu vydaného na základě
zákona č. 29/1946 Sb.258, kterým se zavádějí pracovní průkazy. V občanských průkazech
vydávaných dle zákona č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech, bylo číslo dokladu sladěno
s číslem pracovního průkazu. Pojem rodné číslo se zavedl až později.
Tento typ občanského průkazu (označován též jako vzor 48) je klasickým příkladem
maximalistického pojetí množství údajů zapisovaných do občanských průkazů. Jen stěží
budeme hledat údaje, které by nebylo možné zapsat do těchto dokladů (snad jen údaje
vztahující se ke zdravotnímu stavu držitele…).
Následuje vzor 53 na základě vládního nařízení č. 61/1953 Sb., o občanských
průkazech. Doklad tohoto vzoru obsahuje jen jeden oddíl, do kterého lze zapsat následující
údaje: platnost dokladu, jméno a příjmení, fotografii a podpis, datum a místo narození,
národnost, státní příslušnost, číslo průkazu a série, vydáno kým, kde a kdy včetně čísla
jednacího, vzdělání, sociální postavení, vojenský poměr, rodinný stav, seznam dokladů, na
základě kterých byly údaje zapsány, dále jména a data narození dětí (včetně čísla rodného
listu) a zvláštní záznamy (např. informace o očkování proti tetanu, o závažných chorobách
nebo krevní skupině). Doklad opět končí poučením.
Množství zapsaných dat se tak výrazně zmenšilo a občanský průkaz už neobsahoval
údaje o povolení nosit zbraň, řidičské oprávnění apod. Počet stran zůstal na 30, většina stran
však sloužila pro zápis změn. Číslo dokladu se od této verze již nevytvářelo jako číslo občana
(rodné číslo), ale jako výrobní číslo průkazu (výrobní série průkazu tvořená dvěma písmeny
a dvěma číslicemi a číslo průkazu tvořené šesti číslicemi).
Další změna přišla velice brzy, hned se zákonem č. 75/1957 Sb., o občanských
průkazech. Doklad vzoru 60, který na základě tohoto zákona vznikl, obsahoval následující
údaje: platnost průkazu, jméno a příjmení držitele, datum a místo narození, národnost,
fotografii a podpis, jména rodičů (to byla novinka tohoto vzoru), vzdělání, sociální postavení
(povolání), vojenský poměr, rodinný stav, jméno a datum narození manžela/manželky, kdo,
kdy a kde doklad vydal a na základě jakých dokumentů to udělal. Následovat mohly ještě
informace o dětech (jméno a příjmení, datum narození a číslo rodného listu). Průkaz končí
poučením a na všech stránkách najdeme číslo dokladu a sérii.
Nová verze občanského průkazu se objevila v roce 1975259 (podle některých zdrojů
260
1976 ), ale je nazývána jako vzor 77. Od předchozího vzoru 60 se liší především uvedením
rodného čísla držitele (a případných zapsaných dětí).
Poslední předrevoluční změna přišla v roce 1985. Velikost knížečky se zmenšila,
počet stran zůstal stejný, ale stránky byly jinak číslovány, takže poslední stránka nesla číslo
31. Pořadí jednotlivých prvků bylo pozměněno, poučení se přesunulo na začátek. Vzor 85
258
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[online] Odbor správních činností, 31. ledna 2012 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
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uváděl následující údaje: fotografii, podpis, platnost průkazu, jméno a příjmení, rodné
příjmení, datum a místo narození, vydáno kdy, kým a kde, rodné číslo, vzdělání, vojenský
poměr, stav, národnost, jméno a příjmení (rodné příjmení) rodičů, jméno a příjmení (rodné
příjmení) a rodné číslo manžela/manželky, jména a rodná čísla dětí do 15 let, potvrzení
o zaměstnání a studiu, trvalý a přechodný pobyt.
Po sametové revoluci se objevil vzor 93, který změnil formát z dosavadní knížečky na
laminovanou kartu. Tato verze obsahovala následující údaje: jméno a příjmení, datum
narození, fotografii, pohlaví, rodné číslo, platnost, vydáno kým a kdy, číslo dokladu, adresa
trvalého pobytu, rodné příjmení, rodinný stav, místo narození a ostatní zvláštní záznamy.
Výrazná změna přichází se zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
a souvisejícími prováděcími předpisy. Přichází nový vzor 2000, který je vydáván jako
laminovaná karta se strojově čitelnými údaji.
Přední strana tohoto občanského průkazu obsahuje základní údaje jako číslo dokladu,
jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, fotografii a podpis držitele,
státní příslušnost a dobu platnosti dokladu. Zadní strana obsahuje povinné údaje, kterými jsou
trvalý pobyt, rodné příjmení, rodinný stav, případné omezení nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům, případný zákaz pobytu, kdo a kdy doklad vydal. Dále mohou následovat
nepovinné údaje, kterými mohou být údaje o manželovi/manželce (jméno a rodné číslo),
dětech (jména a rodná čísla) a tituly.

5.2.2 Vzor 2012
Dle § 3 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jsou údaji zapisovanými do
občanského průkazu:
„a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní příslušnost, datum, místo a okres
narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované
partnerství. U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození; název místa
a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu ke dni podání žádosti o vydání
občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České
republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud byly zapsány ve zkráceném tvaru,
c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu,
který jej vydal.“
Zápis informace o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství je nepovinný.
Jestliže si občan nepřeje zapsání tohoto údaje, tak se údaj do občanského průkazu nezapíše261.
Na žádost občana lze dále do občanského průkazu zapsat jeho tituly (označení absolventa
vyšší odborné školy, akademický titul, jiný titul absolventa vysoké školy, stavovské označení,
označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost). Nelze-li zapsat všechny tituly
z důvodu nedostatku místa, určí občan, které z nich se zapíší262. Oba tyto údaje jsou tedy
nepovinné, přičemž stav nebo partnerství se zapíše, pokud občan explicitně nesdělí, že si to
nepřeje, zatímco tituly se nezapisují, dokud žadatel o zápis nepožádá (a případně tituly
nedoloží). V praxi to ovšem vypadá tak, že se úředník žadatele na obě položky zeptá263.
Název položky „titul“, „rodinný stav“ nebo „úřední záznamy“ (například pro plné jméno
a příjmení, pokud bylo na přední straně zkráceno) se na doklad tiskne, jen je-li položka
vyplněna.
261

§ 3 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb.
§ 3 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb.
263
Osobní zkušenost na OÚ ve Vyškově.
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Ve strojově čitelné zóně, 2D kódu a volitelném čipu (při vydání) se pak nachází
podmnožina vytištěných dat, jak bude diskutováno v následujících podkapitolách.
Na rozdíl od předchozích úprav se od roku 2012 do občanských průkazů již nezapisují
údaje o rodném příjmení, dále také o manželce a dětech, především z důvodů omezeného
místa na kartičce velikosti ID1, dále také z důvodů snahy o podobnost českých občanských
průkazů s občanskými průkazy jiných států EU a se specifikací Evropské občanské karty264.
Od roku 2012 již také není možné uvádět v rubrice úředních záznamů informaci
o uloženém trestu ve formě zákazu pobytu občana265 a údaj o omezení nebo zbavení
způsobilosti občana k právním úkonům (ani jméno případného opatrovníka). Odstranění údaje
o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům vyvolalo řadu diskuzí266. Detailněji se
této problematice věnujeme v oddíle 5.2.8.

Obrázek č. 16: Občanský průkaz vzoru 2012 ve verzi s kontaktním čipem267.
Od 1. ledna 2017 se do občanských průkazů nebude uvádět údaj o místě trvalého
pobytu. Od 1. ledna 2020 se nebude provádět zápis rodného čísla, jeho roli nahradí
bezvýznamový identifikátor. Bezvýznamový identifikátor je desetimístné číslo v desítkové
soustavě v rozsahu 1 100 100 100 až 4 294 967 295268. Výhodou bezvýznamového
identifikátoru je absence data narození ve své struktuře. Již dnes ho najdeme
v kvalifikovaných certifikátech používaných pro uznávaný podpis při komunikaci s veřejnou
správou. Postupně tento bezvýznamový identifikátor bude používán i pro komunikaci
s informačními systémy veřejné správy.

5.2.3 Strojově čitelná zóna
Strojově čitelná zóna je pevně stanovená část dokladu při spodní části stránky s údaji
o držiteli. Je tvořená dvěma řádky u dokladů velikosti ID3 (např. u pasů) a ID2 (např.
u občanských průkazů vzoru 2000) a třemi řádky u dokladů velikosti ID1 (např. u občanských
průkazů vzoru 2012). Text je tištěn speciálním fontem, ve kterém má každý znak pevnou
264

Důvodová zpráva k zákonu č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech. Sněmovní tisk 714/0. [online] Poslanecká sněmovna, 5. období, 2006 - 2010 [cit. 21. 3.
2013]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=714
265
dle § 75 zákona č. 40/2009 Sb.
266
ČAK. Nesvéprávnost v občance nebude, duševně nemocné bude snazší zneužít. [online] Česká advokátní
komora [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7003
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šířku a který je dobře rozpoznatelný počítačem pomocí technologie OCR269. Strojově čitelná
zóna je specifikována ve standardu ICAO Doc 9303. Dokumenty vydávané v ČR jsou
v souladu s tou specifikací. Údaje ve strojově čitelné zóně cestovních dokladů jsou
předepsány v § 6 odst. 3 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Údaje
zapisované do strojově čitelné zóny občanských průkazů jsou sumarizovány v § 3 odst. 3
písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Obrázek č. 17: Strojově čitelná zóna pasu270.
Struktura strojově čitelné zóny tvořené dvěmi řádky je následující:
1. první řádek:
a. kód dokladu (ID pro občanské průkazy, P pro pas, následující znak se používá
pro typ pasu – např. znak „<“ se v ČR používá pro cestovní pasy, D pro
diplomatické pasy, S pro služební pasy, U pro pasy vydané na základě Úmluvy
z 28. července 1951 a C pro cizinecké pasy),
b. kód vydávajícího státu (např. CZE pro ČR),
c. příjmení (pokud je tvořeno několika slovy oddělují se znakem „<“),
d. znaky „<<“ jako oddělovač příjmení a jména,
e. křestní jméno či jména (oddělená znakem „<“, pokud je jmen více),
f. doplnění znaky “<” do konce řádku (řádek má celkem 44 znaků u dokumentů
velikosti ID3 a 36 znaků u dokumentů velikosti ID2).
2. druhý řádek:
a. číslo dokladu (doplněné znaky „<“ pokud je kratší než 9 znaků, případně
zkrácené na 9 znaků, pokud je delší),
b. kontrolní číslice,
c. kód státu státního občanství držitele (např. CZE pro ČR, XXB pro uprchlíky),
d. datum narození (ve formátu RRMMDD),
e. kontrolní číslice,
f. pohlaví (F pro ženy, M pro muže, „<“ pokud neznámo),
g. datum vypršení platnosti (ve formátu RRMMDD),
h. kontrolní číslice,
i. volitelná data doplněná znaky „<“ do celkové délky řádku 44 znaků
u dokumentů velikosti ID3 nebo délky řádku 36 u dokumentů velikosti ID2
(u pasů vydaných v ČR se uvádí rodné číslo bez lomítka, u starších vzorů
občanských průkazů se uváděla část rodného čísla za lomítkem),
j. kontrolní číslice několika prvků druhého řádku.
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OCR – Optical Character Recognition.
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Obrázek č. 18: Strojově čitelná zóna občanského průkazu vzoru 2012271.
Struktura strojově čitelné zóny tvořená třemi řádky je následující:
1. První řádek:
a. kód dokladu (ID pro občanské průkazy, IR pro povolení k pobytu),
b. kód vydávajícího státu (např. CZE pro ČR),
c. číslo dokladu (doplněné znaky „<“ pokud je kratší než 9 znaků, případně
zkrácené na 9 znaků, pokud je delší),
d. kontrolní číslice,
e. doplnění znaky “<” do konce řádku (řádek má celkem 30 znaků).
2. Druhý řádek:
a. datum narození (ve formátu RRMMDD),
b. kontrolní číslice,
c. pohlaví (F pro ženy, M pro muže, „<“ pokud neznámo),
d. datum vypršení platnosti (ve formátu RRMMDD),
e. kód státu státního občanství držitele (např. CZE pro ČR),
f. doplnění znaky “<”,
g. kontrolní číslice druhého řádku.
3. Třetí řádek:
a. příjmení (pokud je tvořeno několika slovy oddělují se znakem „<“),
b. znaky „<<“ jako oddělovač příjmení a jména,
c. křestní jméno či jména (oddělená znakem „<“, pokud je jmen více),
d. doplnění znaky “<” do konce řádku (řádek má celkem 30 znaků).
Kontrolní číslice závisí na několika znacích a ty kombinuje v jednu číslici tak, aby
bylo možné detekovat chybné rozpoznání některého znaku. V takovém případě je třeba
snímání strojově čitelné zóny a automatizovanou detekci písmen provést znovu. Kontrolní
číslice obdobného typu se používají např. v poslední číslici rodného čísla nebo v ISBN kódu
knih. Tato číslice nenese novou informaci a pouze vychází z ostatních údajů.
Je zřejmé, že všechny uvedené údaje jsou také zapsány v jednotlivých položkách
dokladu, strojově čitelná zóna tedy neobsahuje dodatečné údaje o dokladu nebo jeho držiteli.

5.2.4 2D kód
Původně se do 2D kódu měl v šifrované podobě zapisovat agendový identifikátor fyzické
osoby (AIFO) pro agendu občanských průkazů a číslo občanského průkazu272. Nakonec ale
bylo schváleno zapsání zakódovaného čísla občanského průkazu273. Kódování je provedeno
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kódem PDF417, jehož algoritmus je veřejně znám a je publikován ve standardu ISO 15438274.
Ověřit, co je skutečně uvedeno v 2D kódu, se tak dá například pomocí chytrých telefonů
s kamerou.

Obrázek č. 19: 2D kód na občanském průkazu. V tomto konkrétním obrázku je zakódováno
číslo občanského průkazu „2008519249“275.

5.2.5 Kontaktní čip
Zákon stanoví276, že „do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu
a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis“. To znamená,
že jediný údaj, který je při vydání dokladu do čipu občanského průkazu zapsán, je číslo
občanského průkazu. Čip při vydání pochopitelně obsahuje také řadu dalších dat technického
charakteru, které souvisí s jeho základní funkčností a přípravou pro rozšiřování funkčnosti.
Jediný významný prvek je (sériové) číslo kontaktního elektronického čipu, to se při
personalizaci čipu také zapisuje do systému evidence občanských průkazů277. Co vše lze do
čipu zapsat budeme diskutovat o něco později. Protože však čip má sloužit především zájmům
držitele, platí, že „nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat
všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší“278.
Jak již bylo uvedeno, kromě čísla dokladu lze do kontaktního čipu zapsat údaje,
jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis279. Dále je stanoveno, že „subjekt
oprávněný provádět zápis údajů do kontaktního elektronického čipu podle jiného zákona je
povinen zkontrolovat správnost zapsaných údajů a funkčnost tohoto čipu a o kontrole vystavit
potvrzení“280.
Zvláštní právní předpis, který umožňuje zapisovat údaje do kontaktního čipu
občanského průkazu, je zatím jen jeden. Je jím zákon č. 227/2000 Sb.281, o elektronickém
podpisu.
Smyslem elektronického podepisování je zabezpečení dokumentu tak, aby byla
zajištěna autenticita dokumentu, neboli zajištění původu dokumentu (od koho pochází) a jeho
integrity (změnu dokumentu od doby jeho podpisu lze detekovat). Elektronický podpis toto
zaručuje, pokud se využije tzv. zaručený elektronický podpis. Ten je v praxi založen na
asymetrické kryptografii, kdy si každá osoba vytváří klíčový pár, přičemž soukromý klíč si
tato osoba ponechá a udržuje jej v tajnosti a veřejný klíč distribuuje všem, kteří potřebují
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ověřovat podpisy této osoby282. Veřejný klíč se typicky šíří ve formě certifikátu veřejného
klíče. Certifikáty lze získat od poskytovatelů certifikačních služeb. Poskytovatelů
certifikačních služeb existuje několik druhů. Ti, kteří splnili podmínky zákona a notifikovali
Ministerstvo vnitra, se mohou stát kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Při
splnění dalších podmínek lze od Ministerstva vnitra získat akreditaci a stát se tak
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Jen certifikáty od akreditovaných
poskytovatelů certifikačních služeb lze použít pro komunikaci s veřejnou správou v situacích,
kdy nahrazujeme podpis klasický nebo je to stanoveno zákonem. Dokument se podepisuje za
pomocí soukromého klíče, který je nezbytné chránit před prozrazením. Kromě souborů na
disku (případně i zaheslovaných) lze pro ukládání soukromých klíčů použít také čipové karty.
Podpis založený na kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb se zkráceně nazývá uznávaný podpis.
V zákoně č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, je zápisu do čipu věnován § 17b.
Odstavec první zní „Data pro vytváření elektronických podpisů lze spolu s kvalifikovaným
certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto
datům a s daty nezbytně nutnými pro užívání elektronického podpisu zapsat do kontaktního
elektronického čipu občanského průkazu.“ Odstavec druhý pak stanoví, že k zápisu je
oprávněn držitel občanského průkazu. Vzhledem k tomu, že tento zápis prování držitel sám,
odstavec druhý zároveň uvádí, že se nepoužije ustanovení § 15 odst. 2, které mluví
o povinnosti zkontrolovat správnost zapsaných údajů a funkčnost čipu a o povinnosti o této
kontrole vystavit potvrzení.
Pro zápis dat pro vytváření podpisů a certifikátů zpřístupnilo Ministerstvo vnitra na
svých webových stránkách aplikaci Middleware eOP, která je spustitelná na platformách
Windows, Linux i MacOS a je k dispozici v české a anglické jazykové verzi. Aplikace sebe
sama nazývá „Správce kontaktního čipu eOP“.
Tato aplikace umožňuje změnu hodnoty PIN a PUK283 na čipu a zápis dat pro
vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro
ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a dat nezbytně nutných pro
užívání elektronického podpisu do čipu. To je právní pohled na věc.
V praxi to znamená, že aplikace umožňuje zápis soukromého klíče a odpovídajícího
kvalifikovaného certifikátu do čipu. Čip podporuje algoritmus RSA a umožňuje práci s klíči
do velikosti 2048 bitů, což je v současné době považováno za dostatečně bezpečné. Aplikace
očekává tato data ve formátu PKCS#12284 (s příponou .pfx nebo .p12), což je formát, který je
možné vytvořit běžně dostupnými programy poskytovanými akreditovanými certifikačními
autoritami nebo zcela volně dostupnými (např. OpenSSL285 dostupný pod licencí BSD).
V oblasti změny PINu držitele se konkrétně jedná o možnost změny PINu, změny
PUKu a možnost odblokovat PIN, v situaci, kdy byl zablokován několika neúspěšnými
pokusy o jeho zadání. Aplikace byla vytvořena společnosti Monetplus, a.s. a je založena na
technologii Cryptoplus pro čipové karty.
Po vložení čipu do čtečky čipových průkazů aplikace zobrazí aktuální stav dat na čipu.
Obrázek č. 20 ukazuje číslo občanského průkazu, počet zbývajících pokusů o zadání PINu
a PUKu. Dále je zobrazen počet uložených klíčů a certifikátů vůči maximálnímu počtu
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složitelnému na čip. Přehled končí velikostí volné a celkové paměti čipu. Pro můj občanský
průkaz zobrazuje aplikace 32kB celkové paměti. To je dnes oproti velikosti pamětí počítačů
i mobilních telefonů docela málo. Na ukládání kryptografických dat to však bohatě dostačuje,
aplikace sama uvádí, že na čip je možné uložit až 12 soukromých klíčů včetně certifikátů.

Obrázek č. 20: Aplikace Middleware eOP zobrazující základní údaje o stavu čipu286.
Aplikace dále umožňuje nahrát soukromý klíč a certifikát na čip. Na to potřebujeme
výše zmíněný soubor ve formátu PKCS#12. Klíč uložený na čipu lze otestovat (čip ověří jeho
použitelnost), smazat (odstranit), a jeden z klíčů lze označit jako výchozí. Export údajů z čipu
do počítače je omezen pouze na vyčtení certifikátu. Soukromý klíč nelze z čipové karty
vyčíst. To je bezpečnostní prvek. Se soukromým klíčem lze na čipu pracovat (podpisovat
data), ale vyčíst jej z čipu nelze. Není tak možné vytvořit kopii čipu. Protože však soukromý
klíč byl původně do čipu nahrán ze souboru v počítači, je třeba vhodně zabezpečit i tento
soubor, případně jej kompletně smazat (neboť pro funkčnost stačí, aby byl uložen v čipu).

Obrázek č. 21: Aplikace Middleware eOP zobrazující údaje o uloženém klíči a certifikátu287.
Soukromý klíč a certifikát veřejného klíče uložený na čipu lze využít pro vytváření
zaručených elektronických podpisů, například podepisovat emaily. Aplikace Middleware eOP
286
287

Obrázek z archivu autora.
Obrázek z archivu autora.

57

integruje kryptografická data uložená na čipu do operačního systému, využívání čipu
v občanském průkazu k podepisování je potom hračka. Stačí v aplikaci využívající
podepisování dat (např. Microsoft Outlook) vybrat patřičný certifikát se soukromým klíčem
uloženým na čipu.

Obrázek č. 22: Před použitím soukromého klíče pro elektronický podpis je třeba zadat PIN
(zde se podepisuje email v aplikaci Microsoft Outlook).288
Certifikát je digitálně podepsaná vazba veřejného klíče určité osoby s údaji o jeho
identitě, vydávaná certifikační autoritou (tzv. poskytovatelem certifikačních služeb). Důvěra
v certifikační autoritu je zcela zásadní pro použitelnost jí vydávaných certifikátů. Certifikáty
lze vytvořit i za pomoci volně dostupného programového vybavení. Lze tak vytvořit
certifikační autoritu pro například komunikaci skupiny kamarádů či v rámci jedné
organizace289. Zákon dále definuje kvalifikované certifikáty, které splňují určité základní
obsahové náležitosti a jsou poskytovány kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních
služeb, tj. těmi certifikačními autoritami, které splnily ohlašovací povinnost vůči Ministerstvu
vnitra290. Při komunikaci s veřejnou správou budeme často potřebovat vytvářet tzv. uznávaný
podpis291, tj. půjde o „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které
umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby“292, případně „na kvalifikovaném
certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, který je usazen mimo území České
republiky, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu
důvěryhodných certifikačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel
certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván
dohled podle předpisu Evropské unie“293.
Aktuálně v ČR působí 3 akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb a seznam
kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb obsahuje ty stejné tři subjekty. Jsou to
První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a eIdentity a. s.
§ 17b zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, který (právně) umožňuje
zápis soukromého klíče spolu s certifikátem, uvádí, že zapsat lze „data pro vytváření
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elektronických podpisů“ (to je tedy soukromý klíč) a „kvalifikovaný certifikát obsahující data
pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům“ (to je tedy odpovídající
kvalifikovaný certifikát) a nakonec „data nezbytně nutná pro užívání elektronického podpisu“
(to jsou pomocná data jako např. názvy klíčů). Zapsat tedy nelze certifikát libovolný, ale
pouze certifikát kvalifikovaný. Zároveň zákonodárce dále neomezuje certifikáty jen na ty
vydané akreditovanými certifikačními autoritami v ČR (či obdobně dohledovanými autoritami
v EU). Zapsat lze i soukromý klíč doplněný certifikátem splňujícím požadavky na
kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát musí splňovat požadavky § 12 zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jedná se o celkem běžné požadavky na obsah
a zjevnost případných omezení certifikátu. Kvalifikovaný certifikát však musí být zároveň
také vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Požadavky na
kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb stanoví § 6 zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, jsou to ne zcela triviální technické a finanční podmínky.
Bez problémů lze tedy zapsat certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli
certifikačních služeb, obdobně bez problémů jsou certifikáty vydané kvalifikovanými
poskytovateli certifikačních služeb. Z textu zákona vyplývá, že nelze zapsat certifikáty
vydané zahraničními poskytovateli certifikačních služeb, pokud nesplnili ohlašovací
povinnost vůči Ministerstvu vnitra ČR, ač jsou akreditovány v jiné zemi EU nebo je nad nimi
vykonáván dohled podle předpisu EU, kterým je rozhodnutí Komise K (2009) 78076294 ze
dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím
elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES295, o službách na vnitřním trhu. Podobně nelze
zapsat certifikáty vydané organizacemi pro vnitřní potřebu (například certifikáty certifikační
autority Masarykovy univerzity296) a certifikáty vydané svépomocí (testovací, výukové,
domácí atd.).
Zvláštní problematiku tvoří certifikáty autentizační. Při osobním jednání držitele plní
funkci autentizace již samotné držení občanského průkazu (a porovnání obličeje předkladatele
s fotografií na průkazu)297. Při přístupu na dálku (např. na Internetu) však musíme použít jiné
autentizační mechanismy. Pro vzdálenou autentizaci lze použít mechanismy založené na
asymetrické kryptografii, které jsou podobné mechanismům používaným v elektronickém
podepisování. Ač jde o stejné soukromé a veřejné kryptografické klíče jako u elektronického
podepisování, certifikát veřejného klíče a politika vydávání certifikátů upravuje možnosti
používání soukromých a veřejných klíčů. Soukromé klíče, k nimž byl vydán kvalifikovaný
certifikát lze použít pouze pro elektronické podepisování. Jiné možnosti využití, například pro
vzdálenou autentizaci, nejsou povoleny a ani by to nebylo bezpečné. Pro autentizační klíče lze
také vydávat certifikáty, ale nejedná se o kvalifikované certifikáty. Může se jednat o tzv.
certifikáty komerční nebo jiné obecné certifikáty. Jak už bylo řečeno, platná a účinná
legislativa neumožňuje zapisování jiných než kvalifikovaných certifikátů do čipu občanského
průkazu a to se vztahuje i na autentizační certifikáty. Funkci vzdálené autentizace tedy
294
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nemůže současný občanský průkaz (legálně) nabídnout. To je pochopitelně absurdní, protože
tak není možné použít čip k autentizaci vůči webovým aplikacím včetně datových schránek,
k níž byl čip mimo jiné navržen. Přitom zákon přímo zmiňuje možnost autentizace k datovým
schránkám pomocí elektronicky čitelných identifikačních dokladů v § 9 odst. 3 zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a zmocňuje
Ministerstvo vnitra k vydání upřesňující vyhlášky.
Bez ohledu na legislativní situaci umožňuje aplikace Middleware eOP poskytovaná
Ministerstvem vnitra na čip zapsat libovolný certifikát splňující běžné náležitosti pro
certifikáty dle standardu X.509298. Pokud však nejde o certifikát kvalifikovaný, jedná se
zřejmě o přestupek dle písm. o) § 16a zákona č. 328/1999, o občanských průkazech
(“…neoprávněně zapíše, předá,… údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.“).
Vzhledem k tomu, že čip má především sloužit zájmu držitele, je to zbytečně striktní
požadavek. Zde bych navrhoval legislativu upravit tak, aby bylo možné zapsat buď libovolný
certifikát dle formátu X.509 tak, jak to stejně umožňuje aplikace Middleware eOP, nebo
omezit certifikáty na ty, které splňují podmínky stanovené na kvalifikované certifikáty v § 12
zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, avšak nemusely by být nutně vydány
kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. To by umožnilo zápis certifikátů
vydaných certifikační autoritou univerzit, bank apod.
Problematika autentizačních certifikátů je již řešena návrhem změny legislativy299.
V návrhu zákona se však počítá s tím, že zapsat bude možné pouze autentizační certifikáty
vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. To v praxi výrazně limituje
možnosti využití čipu k autentizaci v běžném prostředí Internetu či firemními počítačovými
systémy.
Zajímavá je situace související se změnou PINu. Tuto funkčnost také nabízí aplikace
Middleware eOP, ale zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, o tomto mlčel. Slovo
„zápis“ dle tohoto zákona je třeba zřejmě interpretovat jako zápis nových údajů. Změna
zapsaných údajů, tak zřejmě není ani zápis údajů ani ji případně nepodřadíme pod další
přestupky dle písm. o) § 16 zákona č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazech. Tato určitá
nejistota ohledně možnosti změny PINu pomocí aplikace Middleware eOP byla vyřešena
změnou zákona s účinnosti od 1. 7. 2012, kdy § 8a odst. 2 nově zní „Po dobu platnosti
občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit. Změnu lze provést
s využitím zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo na kterémkoliv
obecním úřadě obce s rozšířenou působností.“

5.2.6 Souhrnný přehled uváděných údajů
Tabulka číslo jedna na následující straně přehledně sumarizuje, jaké údaje se zapisovaly do
jednotlivých verzí občanských průkazů. Tento přehled nemusí být úplně přesný, protože ne
všechny předepsané položky ve vzorech občanských průkazů se opravdu vždy vyplňovaly, do
části vyhrazené pro další záznamy (zvláštní záznamy, poznámky) se zapisovaly nejrůznější
údaje, které tabulka detailně neuvádí. Příležitostný zápis speciálních údajů (např. krevní
skupiny) však není z našeho pohledu až tak zásadní.
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International Telecommunication Union. Information technology – Open systems interconnection – The
Directory: Public-key and attribute certificate frameworks. ITU-T X.509.
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=X.509
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
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5.2.7 Ochrana dat
Údaje vytištěné v občanském průkazu lze přečíst, jakmile máme občanský průkaz v ruce nebo
jinak v dohledu. To se týká i údajů ve strojově čitelné zóně, neboť ta je tištěna fontem
zpracovatelným počítačem i čitelným člověkem. Také údaje ve 2D oblasti (aktuálně pouze
číslo dokladu) nejsou nijak speciálně chráněny a kdokoliv, kdo vidí 2D kód, je schopen za
pomoci počítačového programu číslo dokladu v něm zakódované zjistit. Číslo dokladu je také
vytištěno na dokladu, takže 2D kód dodatečné údaje neobsahuje.
Číslo dokladu zapsané v kontaktním čipu lze pomocí specializovaného programu
snadno vyčíst. V kontaktním čipu se dále může volitelně nacházet jeden či více certifikátů
s odpovídajícími soukromými klíči. Certifikáty lze z kontaktního čipu vyčíst bez autentizace.
Certifikáty se považují za veřejné informace, kvalifikované certifikáty často najdeme ke
stažení i na serverech poskytovatelů kvalifikovaných certifikačních služeb300. Soukromý klíč
z čipu vyčíst nelze nikdy. To je bezpečnostní prvek, který zvyšuje bezpečnost takto
prováděného elektronického podepisování. K zápisu nového certifikátu a soukromého klíče,
stejně jako k používání soukromého klíče k elektronickému podepisování dat, je třeba zadat
PIN držitele.
Po technické stránce občanský průkaz mnoho ochranných mechanismů neobsahuje
a vlastně to ani není třeba, protože v kontaktním čipu není zapsáno mnoho údajů a údaje lze
číst až po zasunutí do čtečky čipových karet. Nelze to provádět nepozorovaně na dálku bez
vědomí držitele jako například u bezkontaktních karet.
Prokazovat totožnost (například pomocí občanských průkazů) je nutné jen v taxativně
stanovených situacích, jak bylo diskutováno v podkapitole 5.1. To omezuje počet
oprávněných osob a počet situací, kdy jsou s našimi osobními údaji seznamováni ostatní.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se dále snaží omezit možnosti
využívání údajů z občanských průkazů. Je stanoveno, že bez prokazatelného souhlasu není
možné pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu301. Dále není možné
zpracovávat data ze strojově čitelné zóny a kontaktního čipu, pokud to explicitně nedovoluje
zákon, a to ani se souhlasem držitele občanského průkazu302. Dále není dovoleno občanský
průkaz odebírat při vstupu do objektů nebo na pozemky303, aby nebylo možné jakkoli
zneužívat tento průkaz bez vědomí držitele.
Tato úprava je z pohledu ochrany zapsaných údajů dobrá, znesnadňuje hromadné
sbírání údajů např. rychlým čtením strojově čitelných údajů v hotelích, na vrátnicích
kancelářských komplexů apod. Domnívám se však, že kopírování občanských průkazů je
v současné době prováděno zbytečně často. Pochopitelně při něm typicky budeme mít souhlas
držitele, nicméně tento souhlas je v podstatě vynucen tak, že bez něj by nebyly poskytnuty
požadované produkty či služby. Bylo by vhodné zákonnou úpravu doplnit tak, aby kopírování
občanských průkazů bylo možné jen v případech, kdy je to přiměřené účelu tohoto
kopírování.
Ochrana údajů je zajištěna i při vydávání občanských průkazů veřejnou správou.
Všichni zaměstnanci přicházející při plnění úkolů do styku s údaji o občanovi jsou povinni
zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení pracovního poměru304.
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Pokud s tím žadatel o certifikát nevyslovil nesouhlas.
§ 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.
302
§ 15a odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb.
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§ 15a odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
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§ 20 zákona č. 328/Sb.
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Tabulka č. 1: Přehled údajů zapisovaných do občanských průkazů jednotlivých verzí.

Údaje v evidenci občanských průkazů jsou chráněny omezeným přístupem k této
evidenci, přístup je možný jen ze zákona. Navíc každý oprávněný přístup k údajům je
zaznamenán, což vychází z § 17 odst. 2 písm. q)305, podle kterého se vede „den, měsíc a rok
poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence
občanských průkazů prostřednictvím základních registrů“306. Každý občan starší 15 let má
právo požádat o výpis údajů, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů,
a to včetně údajů o poskytování těchto dat za poslední 2 roky307.
Toto uchování informací o poskytování údajů patří mezi moderní metody ochrany dat,
neboť omezuje zneužívání (technicky) oprávněného přístupu k údajům. Pokud tato kontrola
může být prováděna nejen za pomoci interních kontrolních mechanismů veřejné správy, ale
i přímo občanem, je to velice dobré řešení.

5.2.8 Přiměřenost údajů uváděných v občanských průkazech
Smyslem občanského průkazu je možnost prokázat totožnost a další zapsané údaje. Čím více
je v občanském průkazu údajů, tím více údajů můžeme prokázat bez dalších listin a tím více
údajů se ostatní dozví o nás při prokazování naší totožnosti.
Pokud se v době nedávno minulé do občanských průkazů zapisovaly údaje jako
povolání (někdy uváděné v položce s názvem sociální postavení), vzdělání a propůjčená
vyznamenání, měl příslušník veřejné bezpečnosti při zjišťování totožnosti hned představu,
koho má před sebou a mohl podle toho upravit své jednání308. Na toto dnes nahlížíme jako na
nevýhodu a upřednostňujeme rovnost všech občanů. Údaje jako sociální postavení tedy
v posledních vzorech občanských průkazů již nenajdeme.
Moderním přístupem k množství údajů v občanských průkazech je spíše jejich
minimalizace. Vychází se z teze, že v občanském průkazu musí být pouze ty údaje, které jsou
nutné ke zjištění totožnosti občana a zbývající údaje mohou být buď nepovinné, nebo se
prokazují jinými způsoby. Zvláště v oblasti veřejné správy je tendence údaje potřebné ke
správním a jiným úkonům získávat v aktuálním znění přímo z informačních systémů veřejné
správy. Souvisí to s komfortem a kvalitou poskytovaných služeb, kdy občan pouze prokáže
svou identitu a zbytek údajů si úřad obstará sám.
Je také zřejmé, že čím méně je v občanském průkazu uvedeno údajů, tím méně bude
třeba občanský průkaz měnit z důvodu nutnosti aktualizace údajů. Protože výměny
občanských průkazů zatěžují jak občany, tak úřady, je minimalizace počtu výměn výhodná
pro obě strany.
Aktuální rozsah zapisovaných údajů (vzor 2012) je jeden z nejmenších v historii
českých a československých občanských průkazů, a to v následujících letech ještě přestanou
být zapisovány údaje o adrese trvalého pobytu a o rodném čísle. Již dnes ale začínáme v praxi
pociťovat nevýhody stále menšího množství zapisovaných údajů. Od roku 2012, na rozdíl od
předchozí úpravy, není možné zapsat informaci o manželovi/manželce a dětech držitele. Pro
děti je nově možné získat vlastní občanské průkazy, v těch však není informace o rodičích.
Prokázat tedy skutečnost, že někdo je manželem/manželkou či dítětem občana nyní za pomoci
údajů v občanských průkazech nelze.
Větší problémy mohou nastat v souvislosti s dalším omezením zapisovaných údajů.
Od roku 2012 již není v občanských průkazech uváděn údaj o omezení nebo zbavení
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§ 17 odst. 2 písm. q) zákona č. 328/1999 Sb.
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č. 328/1999 Sb.
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způsobilosti občana k právním úkonům, ani údaj o zákazu pobytu, jakož trestu uloženého
rozhodnutím soudu. Především údaj o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům je
informace, která může mít zásadní vliv na případný zásah do práv a svobod ostatních
subjektů. Teoreticky tak dnes může docházet k uzavírání smluv, které nebudou platné,
nicméně druhá strana smlouvy se o tom z údajů z občanského průkazu nic nedozví. Může tak
docházet k uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, i jiných
občanskoprávních nebo obchodněprávních smluv. Lze dokonce dosadit takové osoby do
funkcí ve statutárních orgánech obchodních společností (a to i záměrně). Vše může končit
vznikem nemalých škod. Tímto je oproti úpravě účinné do konce roku 2011 výrazně snížena
právní jistota subjektů práva, zejména pak v oblasti soukromoprávních vztahů309.
Při rozhodování o uvedení či neuvedení nějakého údaje nemá legislativec zcela volnou
ruku. Česká republika neexistuje ve vzduchoprázdnu a český občanský průkaz se používá
k prokazování totožnosti minimálně ve všech zemích EU. Nelze tak ignorovat mezinárodní
standardy, především ICAO Doc. 9303 převzatý také organizací ISO jako ISO/IEC řady 7501.
Občanských průkazů se týká díl třetí.

Obrázek č. 23: Jedno z možných rozložení prvků cestovních dokladů velikosti ID1310.
Z pohledu ICAO 9303 jsou povinnými prvky dokladů: jméno, příjmení, pohlaví, statní
příslušnost, datum narození, číslo dokladu, datum vypršení platnosti, fotografie, podpis
(a název vydávajícího státu a název dokladu). Všechny tyto údaje na českých občanských
průkazech najdeme a dále se zapisuje místo narození, datum vydání dokladu, místo trvalého
pobytu (do 31. prosince 2016), rodné číslo (do 31. prosince 2019), titul (nepovinně), rodinný
stav (nepovinně) a informace o tom, kdo doklad vydal.
Při přípravě českého zákona byly využity také poznatky o obsahových a formálních
náležitostech německého, rakouského a maďarského občanského průkazu311. Pro srovnání
u německých občanských průkazů oproti českým najdeme ještě rodné příjmení, barvu očí,
výšku držitele a nepovinně také umělecké nebo náboženské jméno či pseudonym. Naopak na
německých občanských průkazech nenajdeme informaci o pohlaví, titulech a rodinném stavu.
309

Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění zák. č. 111/2009 Sb.,
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strojově čitelnými údaji uloženými ve formátu strojově rozpoznatelných znaků. [online] Machine Readable
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Z výše uvedeného lze snadno odvodit, že na českých občanských průkazech není
uváděno nepřiměřeně velké množství povinně zapisovaných údajů. Dalo by se samozřejmě
diskutovat o jednotlivých položkách, například odborníci na gender by zřejmě byli schopni
dlouho diskutovat výhody a nevýhody uvedení pohlaví na dokladu. Nicméně celkově je
v současné době zapisováno jen minimum údajů, což potvrzuje tabulka č. 1, sumarizující
historický pohled na tuto problematiku. Naopak prokazování některých skutečností, které
bylo možné díky dokladům vydávaným do 31. prosince 2011, je nyní na základě občanských
průkazů nemožné. Zde bych navrhoval možnost nepovinného zápisu dětí do 15 let.
Domnívám se, že na zadní straně dokladu by se místo ještě našlo.

5.2.9 Návrh doplnění elektronické části občanského průkazu
Elektronická část občanského průkazu by dle mého názoru měla sloužit následujícím účelům:
a) bezpečná komunikace s veřejnou správou,
b) bezpečná komunikace v soukromoprávní oblasti,
c) bezpečná autentizace vůči informačním systémům veřejné správy,
d) bezpečná autentizace vůči nejrůznějším službám na Internetu, včetně možnosti
prokázat některé údaje zapsané v občanském průkazu,
e) možnost prokázat některé údaje automatizovaným způsobem (např. věk vůči automatu
na cigarety či alkohol),
f) možnost automatizovaného prokázání totožnosti (např. u automatizovaného přechodu
státních hranic).
Funkčnost ad a) je již dnes dostatečně zajištěna pomocí elektronického podepisování
na základě kvalifikovaného certifikátu. S kvalifikovaným certifikátem můžeme elektronicky
podepisovat i v soukromoprávní oblasti, i když je to zřejmě zbytečně silný požadavek, který
by pro bod b) mohl být zeslaben, jak již bylo diskutováno v oddíle 5.2.5
Pro autentizaci vůči informačním systémům veřejné správy (např. datovým
schránkám), neboli ad c), lze technicky použít existující čip, je však třeba změnit legislativu
tak, aby bylo do čipu možné zapsat i autentizační certifikáty (které nejsou kvalifikovanými
certifikáty ve smyslu zákona č 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Tato změna
legislativy se již připravuje, jak bylo taktéž diskutováno v oddíle 5.2.5.
U informačních systémů veřejné správy není obecně nutné, abychom poskytovali
nějaké osobní údaje pomocí elektronické části občanského průkazu, neboť tato data typicky
již mají být v informačních systémech obsažena, lze je tedy použít přímo z těchto zdrojů.
U komunikace s jinými službami na Internetu tomu však takto nebude. Pokud se budeme chtít
zaregistrovat např. do emailového systému nebo do systému elektronických aukcí, může
poskytovatel takových služeb požadovat prokázání údajů, které běžně nebývají v certifikátech
z důvodu ochrany osobních údajů (tj. například adresa trvalého bydliště). V těchto situacích
(tedy ad d)) se může hodit funkčnost občanského průkazu, která se obvykle nazývá jako eID.
Jedná se o možnost vzdáleně prokázat svou totožnost a některé další údaje zapsané
v občanském průkazu. Z tohoto důvodu je třeba do elektronické části občanského průkazu
tyto údaje zapsat a kontrolovat přístup k nim. Tato funkčnost není v současné době průkazy
poskytována.
Údaje zapisované do občanského průkazu bych rozdělil do následujících skupin
a přístup k jednotlivým skupinám dat by byl na sobě nezávislý, nebylo by tedy nutné povolit
přístup jen ke všem nebo žádné položce:


jméno (příp. jména),



příjmení,
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datum narození,



místo narození,



rodné číslo,



číslo dokladu,



datum vydání,



datum vypršení platnosti,



státní příslušnost,



pohlaví,



adresa trvalého bydliště,

 tituly.
Aby nebylo možné zneužívat tato osobní data, přístup k nim bych povolil po vzoru
Německa312,313 pouze v situaci, kdy internetový server získal autorizaci od speciálního úřadu
(např. ÚOOÚ) zkoumajícího mimo jiné přiměřenost požadovaného množství dat vůči
zamýšlenému účelu sběru dat a zároveň po explicitním odsouhlasení přístupu k těmto údajům
držitelem ve speciální počítačové aplikaci. Povolení speciálního úřadu je kontrolováno
technickými prostředky čipu a ani souhlas držitele nemůže toto povolení nahradit, ale je jen
dalším nutným předpokladem povolení přístupu.
Prokazování údajů vůči automatovým službám (ad e)) je v principu stejné jako vůči
vzdáleným serverům. Pro pouhé ověření určité věkové hranice (např. 16 a 18 let) je z pohledu
ochrany osobních údajů nejvýhodnější použít speciální službu občanského průkazu, která umí
potvrdit překročení určité věkové hranice, aniž by poskytla datum narození. I to je již
implementováno v německých občanských průkazech314.
Pro automatický přechod hranic a jiné automatizované systémy prokázání totožnosti
(tedy ad f) ) je potřeba mít na čipu uložené biometrické údaje o držiteli spojené s jeho
základními údaji (jméno, příjmení apod.) včetně státní příslušnosti. Tato data bývají digitálně
podepsaná vydávajícím státem. Protože by však občanský průkaz k tomuto účelu byl často
používán ne přímo v ČR, ale v jiných zemích EU, nemá smysl zavádět nový protokol pro
tento účel do českého elektronického kontaktního čipu. Bylo by naopak potřeba využít na
mezinárodní úrovni standardizovaného protokolu vycházejícího z elektronických pasů, který
používá bezkontaktní čip. Pro tento účel (tedy ad f) ) by bylo ke kontaktnímu čipu potřeba
přidat ještě bezkontaktní čip s patřičnými daty. Zde bychom museli vážit výhody ve formě
další funkčnosti (možnost vyhnout se frontám na hranicích) vůči nevýhodám spočívajícím
především v bezkontaktním přístupu k datům (možnost sledování osob, ochrana uložených
dat). Věřím, že tuto dodatečnou funkčnost by řada občanů ráda využila. Systémů
312

ŘÍHA, Zdeněk. Nové německé občanské průkazy. In: Data Security Management. Praha: TATE International,
s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 4, s. 19-21. ISSN 1211-8737.
313
Německo. Zákon o občanských průkazech a elektronickém průkazu identity a o změně dalších předpisů z 18.
června 2009. (Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung
weiterer Vorschriften). Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 33. Bonn, 24. června 2009. [online] Das
Bundesgesetzblatt im Internet [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/607490/publicationFile/35245/eperso.pdf
314
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Technical Guideline TR-03110-2. Advanced Security
Mechanisms forMachine Readable Travel Documents – Part 2 – Extended Access Control Version 2 (EACv2),
Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and Restricted Identification (RI). Version 2.10.
[online] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03110/TR03110_v2.1_P2pdf.pdf?__blob=publicationFile
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automatického přechodu státních hranic najdeme v Evropě už celou řadu315,316 (např. ve Velké
Británii, Portugalsku, Německu).

5.3

Údaje v cestovních dokladech

V pasech typicky nebývá zapsáno velké množství nejrůznějších osobních údajů. Většinou se
jedná jen o jednu stránku s údaji o držiteli a zbytek pasu obsahuje poučení, informace
o vydávající zemi a především dostatek místa pro záznamy o přechodech hranic a pro udělená
víza. V běžných cestovních pasech je 26 z 34 stran ponecháno pro víza a záznamy
o přechodech hranic.

5.3.1 Uváděné údaje
Dle § 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, se do cestovních dokladů povinně
zapisuje: fotografie, digitální zpracování podpisu, jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní
příslušnost, datum narození, místo narození, číslo dokladu, datum vydání, datum vypršení
platnosti, označení vydávajícího úřadu a územní platnost dokladu. U diplomatických
a služebních pasů se zapisuje také hodnost či funkce.
Z evropské legislativy317 vyplývá a česká úprava opakuje318, že u všech cestovních
dokladů platných déle než rok musí být obsažena také strojově čitelná zóna a bezkontaktní čip
s biometrickými údaji.
Strojově čitelná zóna obsahuje podmnožinu údajů zapsaných jinde v pase.
Bezkontaktní čip však obsahuje i další údaje. Struktura dat319 na čipu vychází z běžného
souborového systému definovaného ISO 7816-4320, kde se adresáře nazývají dedikované
soubory (DF) a běžné soubory tzv. elementární soubory (EF). Data jsou uložena v řadě
souborů ve společném adresáři. Jeden soubor (EF.COM) je vyhrazen pro metadata (verze
formátu dat a seznam přítomných datových skupin), jeden soubor (EF.CVCA) je určen pro
ochranu některých biometrických dat, jeden soubor (EF.SOD) obsahuje informace
o zabezpečení (digitálně podepsané haše všech souborů) a ostatní soubory jsou určeny pro
samotná data, která jsou rozdělena na jednotlivé datové skupiny (Data Groups, DG). Seznam
datových skupin ukazuje tabulka č. 2.
Datová skupina
DG1
DG2
DG3

Uložená data
Strojově čitelná zóna (stejná jako vytištěná v pase)
Biometrická data: tvář držitele
Biometrická data: otisky prsů držitele

315

Frontex. BIOPASS II Automated biometric bordur crossing systems based on electronic passports and facial
recognition: RAPID and SmartGate. [online] Research, 2010 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Biopass_Study_II.pdf
316
Frontex. BIOPASS. Study on Automated Biometric Border Crossing Systems for Registered Passenger at
Four European Airports. [online] Research, 2007 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Biopass_Study.pdf
317
Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004.
318
§ 6 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb.
319
ICAO Doc 9303. Strojově čitelné oficiální cestovní doklady. Svazek 1. Strojově čitelné cestovní doklady se
strojově čitelnými údaji uloženými ve formátu strojově rozpoznatelných znaků. [online] Machine Readable
Travel Documents [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.icao.int/Security/mrtd/Downloads/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Security/mrtd/Downloads/Doc
9303/Doc 9303 English
320
ISO/IEC 7816-4. Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost
a příkazy pro výměnu. [online] CardWerk [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné například na:
http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816-4.aspx
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DG4
DG5
DG6
DG7
DG8
DG9
DG10
DG11
DG12
DG13
DG14
DG15
DG16

Biometrická data: oční duhovka držitele
Portrét držitele tak, jak je vytištěn v pase
Rezervováno pro budoucí užití
Podpis držitele tak, jak je uveden v pase
Bezpečnostní vlastnosti pasu – vlastnosti dat
Bezpečnostní vlastnosti pasu – vlastnosti struktury
Bezpečnostní vlastnosti pasu – vlastnosti materiálu
Dodatečná osobní data držitele (adresa, telefon)
Dodatečná data o pase (datum vydání, vydáno kým)
Volitelná data (cokoliv, správně interpretovat může jen vydávající stát)
Data pro rozšířené řízení přístupu
Veřejný klíč pro aktivní autentizaci
Osoby, kterým má být podána zpráva v případě nehody
Tabulka č. 2: Struktura dat uložených v elektronických pasech321.

Do budoucna se dále počítá s využitím DG17 pro automatizovaný přechod hranic,
DG18 pro elektronická víza a DG19 pro záznamy o přechodu hranic. V současné době však
formát těchto dat není standardizován.
Na úrovni organizace ICAO jsou čipy stále nepovinné. Pokud se státy rozhodnou pro
jejich zavedení, musí vytvářet minimálně soubory DG1 (základní údaje ze strojově čitelné
zóny) a DG2 (fotografie držitele – ukládá se jako obrázek ve formátu JPEG nebo JPG2000).
Legislativa EU322 však stanoví povinnost snímat otisky držitelů a ukládat je do DG3
(ve formátu WSQ323, což je ztrátový kompresní algoritmus optimalizovaný pro otisků prstů).
Čtení otisků prstů je chráněno pomocí protokolu rozšířeného řízení přístupu324, což je
netriviální kryptografický protokol, který pro svou funkci potřebuje kryptografické údaje,
které se ukládají do DG14. České pasy ještě obsahují soubor DG15, do kterého je zapsán
kryptografický klíč pro protokol aktivní autentizace, což je nepovinný mechanismus zvyšující
odolnost pasu před paděláním. Soubory DG14 a DG15 však neobsahují údaje vztahující se
přímo k držiteli pasu.
Co se týká údajů o držiteli, české pasy ukládají do čipu jen minimum údajů, které
vychází přímo ze standardů a legislativy EU. Pasy některých jiných zemí EU obsahují více
dat, v každém případě podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 v cestovním pase
nebo cestovním dokladu nesmějí být obsaženy žádné údaje ve strojově čitelné formě, pokud
toto nařízení nebo jeho příloha nestanoví jinak nebo pokud to vydávající stát neuvede
v cestovním pase nebo cestovním dokladu v souladu se svým vnitrostátním právem. Jde o to,
aby v pasech nebyla ukládána data bez vědomí držitele. Podle čl. 4 odst. 1 má dále držitel
právo ověřit osobní údaje obsažené v cestovním pase nebo cestovním dokladu a případně
požadovat provedení opravy nebo výmazu.
321

ICAO Doc 9303. Strojově čitelné oficiální cestovní doklady. Svazek 1. Strojově čitelné cestovní doklady se
strojově čitelnými údaji uloženými ve formátu strojově rozpoznatelných znaků. [online] Machine Readable
Travel Documents [cit. 21. 3. 2013] Dostupné z:
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323
Wavelet Scalar Quantisation
324
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. TR-03110 Technical Guideline: Advanced Security
Mechanisms for Machine Readable Travel Documents. [online] Federal Office for Information Security [cit. 21.
3. 2013]. Dostupné z.
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V čipech pasů jiných zemí obvykle nenajdeme o mnoho více údajů, než v českých
pasech. Například v čipu rakouských a francouzských pasů je zapsáno také místo narození
držitele (uloženo v DG11) a datum a místo vydání pasu (uloženo v DG12). V čipech
belgických pasů najdeme kromě těchto dat ještě digitalizovaný podpis držitele (uložen
v DG7).

5.3.2 Ochrana dat
Obdobně jako v případě občanských průkazů je i u pasů zakázáno pořizovat kopie pasů bez
souhlasu jeho držitele325. Obdobná je i úprava mlčenlivosti zaměstnanců přicházející do styku
s údaji souvisejícími s pasy326.
Při zavádění elektronických pasů se kladl důraz především na rychlost. Proto
v prvních verzích elektronických pasů nebyla uložená data nijak chráněna a mohl je vyčíst
kdokoliv a kdykoliv, stačilo se například přiblížit čtečkou pasů ke kapse v přeplněném
dopravním prostředku. Takto nechráněné pasy vydávala po omezenou dobu například Belgie.
Veřejnost často neznala technické detaily nově zaváděných pasů a zaměňovala je s jinými
technologiemi RFID327, které poskytují čitelnost dat na desítky centimetrů až metrů. Vzniklo
tak například známé video o možnosti zkonstruovat speciální bombu, která se aktivuje
v přítomnosti amerického pasu328.
V roce 2006 proti zavádění elektronických pasů vystoupil dokonce projekt FIDIS329,
což byl projekt v oblasti elektronické identity spolufinancovaný Evropskou komisí.
V takzvané Budapešťské deklaraci330 byly zopakovány nevýhody bezkontaktního přístupu
k čipu a navrhovány změny. Deklarace však zůstala bez vážnější reakce ze strany Evropské
komise či jednotlivých zemí EU.
Pasy zaváděné od roku 2006 v EU nejsou volně čitelné. Rozhodnutí Komise K (2005)
409 stanovilo povinnost implementace tzv. základního řízení přístupu definovaného ve
standardech ICAO u všech pasů. Základní řízení přístupu umožní přístup k datům komukoliv,
kdo je schopen přečíst některé údaje ze stránky s osobními údaji. Protože autentizace
vyžaduje znalost těchto údajů z pasu a tyto údaje je možné získat až po otevření pasu, dá se
předpokládat, že úspěšnou autentizací projde pouze ten, kdo má pas v ruce (tedy pouze
s vědomím držitele pasu). Konkrétně to vypadá tak, že se vezme číslo pasu, datum narození
držitele a datum vypršení platnosti pasu (všechny 3 údaje včetně kontrolních číslic) a tento
řetězec se použije pro získání klíčů, které se využijí na autentizaci a ustavení společného
šifrovacího klíče, kterým je zabezpečena následná komunikace.
Nevýhodou tohoto základního řízení přístupu je malá entropie v datech331, která jsou
použita pro autentizaci. Výsledkem jsou možné útoky vůči tomuto protokolu, které ve
výsledku umožní dešifrovat odposlouchávanou komunikaci332,333. Tyto útoky jsou známé
325
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330
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víceméně již z doby zavádění elektronických pasů, nicméně jim dlouhou dobu nebyla
věnována pozornost. Až v nedávné době334 byl navržen nový, bezpečnější protokol nazývaný
dodatečné řízení přístupu, který se v pasech EU objeví do konce roku 2014.
Protokol základního i dodatečného řízení přístupu umožňuje přístup k datům všem,
kteří jsou schopni vyčíst 3 položky druhého řádku strojově čitelné zóny datové stránky pasu.
Tedy například i recepce hotelů jsou schopny tato data vyčíst. Protože se jedná vesměs o data,
která jsou v pase tak jak tak vytištěna, nejde o bezpečnostní tragedii, v každém případě však
státy obvykle omezují možnosti použití čipu a strojově čitelné zóny v oblasti soukromého
práva. Například § 2 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, stanoví, že
„údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji nelze zpracovávat jiným způsobem, než
jaký stanoví zákon.“
Biometrické údaje ve formě digitalizovaných otisků prstů jsou však považovány za
citlivější údaje než ostatní údaje uložené v čipu pasu. Proto nebylo možné tato data ponechat
čitelná stejný způsobem, jako ostatní údaje. Jelikož na mezinárodní úrovni potřebný protokol
pro omezení čitelnosti dat v pase neexistoval, EU si jej sama vyvinula. Nazývá se rozšířené
řízení přístupu a na základě rozhodnutí Komise K (2006) 2909 musí otisky prstů v pasech
zemí EU být chráněny tímto protokolem.
Pro správnou funkci protokolu rozšířeného řízení přístupu zřídí každá země speciální
certifikační autoritu CVCA335, která bude vydáváním certifikátů určovat, které jiné země
budou mít přístup k otiskům prstů z pasů dané země. Certifikát této autority je uložen v pase
a je počátečním bodem řízení přístupu k otiskům prstů. Země, které chtějí přistupovat
k otiskům prstů (ať už ve vlastních pasech nebo pasech jiných zemí), musí zřídit další
certifikační autoritu DVCA. Ta získá certifikáty od zemí, které jí dovolí přistupovat k datům
v jimi vydávaných pasech. DVCA pak vydává certifikáty zařízením (počítačům), které budou
číst otisky prstů z pasů.
Celý proces lze ilustrovat na příkladě. V pase je uložen CVCA certifikát vydávající
země (např. ČR). Pokud počítač (například na německých hranicích) chce přesvědčit pas
o tom, že je autorizován pro přístup k otiskům prstů, musí předložit certifikát od DVCA
(v našem případě Německa) podepsaný správnou vydávající CVCA (tedy českou) a svůj
certifikát počítače (tzv. inspekčního systému) podepsaný DVCA (v našem příkladě
německou). Jakmile pas celý tento certifikační řetěz ověří, musí ještě zjistit, zda inspekční
systém má k dispozici soukromý klíč, jehož veřejná část je certifikována. To se provede
pomocí protokolu výzva-odpověď. Pokud vše proběhne v pořádku, může následně počítač
získat otisky prstů. Problematice těchto certifikátů se věnuje zákon č. 197/2009 Sb.336,
o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů.
Celý protokol a související správa kryptografických klíčů jsou značně komplikované,
důležitý je však výsledek, kdy otisky prstů jsou čitelné jen autorizovanými orgány (policie
apod.) těch zemí, kterým dala vydávající země explicitní souhlas. Pokud je tento souhlas
odvolán, přestane mít daná země možnost otisku prstů nadále číst, neboť autorizační
certifikáty mají jen krátkou platnost. Situace je sice komplikována tím, že v čipech pasů
333
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nejsou hodiny a skutečné datum se tak pouze odhaduje, ale to už se dostáváme do přílišných
technických detailů komplexního systému.

5.3.3 Přiměřenost ukládaných údajů
V pase jsou vytištěné jen základní údaje o držiteli užitečné při prokazování totožnosti.
Strojově čitelná zóna na datové stránce obsahuje podmnožinu těchto dat. Veškerá kontroverze
ohledně elektronických pasů se soustředí na bezkontaktní komunikaci čipu a na ukládání
otisků prstů do čipu.
V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že z pasů chráněných základním řízením
přístupu nelze přečíst údaje bez autentizace. Technické nedostatky základního řízení přístupu
řeší dodatečné řízení přístupu, bude však trvat řadu let, než podpora základního řízení přístupu
zcela vymizí z pasů. Z důvodu kompatibility se staršími čtecími zařízeními totiž budou po
řadu let v pase obě technologie koexistovat. Slabiny základního řízení přístupu a možnosti
jeho vylepšení byly známy už delší dobu, zde však vyčítat českému zákonodárci nic nelze,
neboť jsme odkázáni na rozhodování mezinárodních pracovních skupin, jak organizace
ICAO, tak EU.
Ani základní řízení přístupu ani dodatečné řízení přístupu však nemůže zabránit tomu,
že s elektronickým pasem lze nějak komunikovat před autentizací za pomocí patřičných klíčů.
Díky této komunikaci se lze dozvědět, že v dosahu je čip elektronického pasu a výzkumy
ukazují337,338, že v řadě případů lze odhadnout i zemi vydání pasu. V některých případech lze
také sledovat konkrétní pas díky fixnímu identifikátoru čipu (např. u italských pasů). Můžeme
poděkovat českému Ministerstvu vnitra, že tato vlastnost není u českých pasů zapnuta.
Sledování elektronických pasů, odposlech komunikace pasů atd. je protizákonné
jednání, které odporuje § 2 odst. 4 a § 6 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech. Obavy obránců soukromí občanů však vzbuzuje technická možnost takového
jednání (ač protizákonného) a možné využívání/zneužívání ze stran informačních a jiných
služeb apod. Navíc podstata pasu spočívá v jeho využívání i v cizích zemích. Toto jednání
pak nemusí být nutně protizákonné ve všech zemích. Tyto argumenty tedy mluví proti
využívání bezkontaktních technologií. Výhodou jsou například vysoká rychlost komunikace,
možnost uložení velkého množství dat, možnost zápisu dat a minimální opotřebování při
využívání čipu. V každém případě lze nežádoucí komunikaci bránit uzavřením elektronického
pasu do speciálního stínícího pouzdra339. V tomto případě nelze s elektronickým pasem nijak
komunikovat, než bude z pouzdra vytažen. Pouzdro lze nahradit i zabalením pasu do alobalu
apod. Lze také vyrobit desky pasu z takového materiálu, aby s pasem bylo možné
komunikovat jen po otevření pasu. Takto jsou chráněny například americké pasy. Protože
však takové desky znesnadňují i legitimní komunikaci pasu, řada dalších zemí po tomto řešení
nesáhla.
Vzhledem k tomu, že stínění (vytvářející tzv. Faradayovu klec) téměř zcela eliminuje
výše zmiňovaný problém nevědomé komunikace s čipem, je dobře dostupné a kdokoli má
obavy o své sledování340 je může použít, není používání bezkontaktních technologií zřejmě
výrazným zásahem do práv a svobod občanů.

337

ŘÍHA, Zdeněk CHAREAU, Jean-Marc. On security and crypto issues of e-passports. In MKB 2008. Praha:
TNS, a.s., 2008. s. 43-50, 8 s. ISBN 978-80-903083-9-8.
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RICHTER, H., MOSTOWSKI, W., POLL, E.: Fingerprinting Passports. In: NLUUG Spring Conference on
Security (2008).
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Identity Stronghold. Home/Passport RFID Blocking Products. [online] Identity Stronghold. [cit. 21. 3. 2013]
Dostupné z: http://www.idstronghold.com/Passport-RFID-Blocking-Products/products/6/
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Komunikace související s využíváním mobilních technologií jsou řádově problematičtější.

71

Větším problémem zřejmě budou biometrická data. Biometrie341 zahrnuje
automatizované metody zjištění nebo ověření totožnosti osob na základě měřitelných
fyziologických nebo behaviorálních vlastností člověka. Biometrických technologií existuje
mnoho, například rozpoznávání dle oční duhovky, oční sítnice, geometrie ruky, dynamiky
podpisu nebo způsobu chůze. Dle standardů ICAO však do elektronických pasů lze zapsat
pouze snímek obličeje, otisky prstů a snímky oční duhovky. Snímek obličeje držitele musí být
ve všech elektronických pasech, snímky oční duhovky zatím pravděpodobně do pasů
neukládá žádná země342. Otisky prstů v pasech jsou obecně nepovinnou položkou, země EU
však otisky do pasů ukládat musí.
Fotografie držitelů pasů se v pasech vyskytují již dlouhou dobu a jejich přítomnost
v pasech se zdá přirozená. Díky fotografii v dokladu je možné ztotožnit doklad s jeho
držitelem. Po desítky let se to provádělo „manuálně“, dnes díky digitálně zpracované
fotografii uložené v čipu a díky automatizovaným algoritmům rozpoznání obličeje je to
možné provádět i zcela automatizovaně. Automatizovaných systémů přechodu hranic343
založených na rozpoznání obličeje stále přibývá, o jejich úspěších344 a neúspěších345 se
můžeme čas od času dočíst i v populárních mediích. Rozpoznání obličeje funguje spolehlivě
pouze při ověřování totožnosti. Identifikace (vyhledávání totožnosti) ve větších databázích již
není spolehlivá, souvisí to s tím, že obličeje osob nejsou zcela jedinečné. Automatizované
systémy mají čas od času například problémy s rozpoznáním dvojčat či rodičů a jejich dětí346.
Otisky prstů jsou velice přesnou a spolehlivou biometrickou technikou. Díky otiskům
prstů je možné zjistit totožnost osob s vysokou přesností a vyhledávání provádět relativně
velkou rychlostí i ve velkých databázích. Využití otisků prstů v kriminalistice je známé
a otisky prstů se používají jako důkazy i před soudem. Z důvodu jejich vysoké identifikační
přesnosti jsou otisky prstů považovány za citlivé údaje. Proto je vhodné omezovat jejich
ukládání, zpracování apod..
Otisky prstů se do elektronických pasů ukládají pouze za účelem biometrické
verifikace držitele pasu. Po vyčtení z pasu lze otisky prstů využít výlučně pro biometrické
ověření totožnosti a poté je třeba údaje smazat. Na celoevropské úrovni nevzniká žádná
databáze otisků prstů žadatelů o cestovní doklady. Tyto pravidla stanoví přímo nařízení Rady
(ES) č. 2252/2004 v čl. 4 odst. 3, který ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 444/2009 uvádí: „Biometrické údaje jsou shromažďovány a uchovávány v paměťovém
médiu cestovních pasů a cestovních dokladů za účelem vydání těchto dokladů. Pro účely
tohoto nařízení se biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech použijí
pouze k ověřování:
a) pravosti cestovního pasu nebo cestovního dokladu;
341

RAK, Roman, MATYÁŠ, Václav a ŘÍHA, Zdeněk. Biometrie a identita člověka - ve forenzních a komerčních
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b) totožnosti držitele pomocí přímo dostupných srovnatelných prvků v případech, kdy musí být
cestovní pas nebo cestovní doklad podle právních předpisů předložen.“
Nařízení však stále nechává jednotlivým členským zemím EU značný prostor ke
stanovení detailů. Členské státy mohou stanovit, jak naloží s biometrickými daty, které od
žadatelů získaly. Při ověřování totožnosti osob, např. při překračování hranic, se pak pro
biometrické porovnání otisků prstů (pokud se provádí347) získává aktuální otisk prstu. Co se
provede s tímto otiskem, již nařízení neupravuje. Nařízení upravuje pouze použití otisku
z pasu.
Český legislativec upravil detaily zpracování otisků prstů způsobem, který je velice
šetrný k soukromí občanů. § 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, opakuje
omezení využití otisků prstů z pasů: „Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování
pravosti cestovního dokladu a ověření totožnosti občana pomocí osobních údajů zapsaných v
cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat
prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených
biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního
dokladu.“ Dále je stanoveno, že se otisky prstů v informačním systému vedou výlučně po
dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního
dokladu Ministerstvu vnitra; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů
povinen pořízené biometrické údaje neprodleně zlikvidovat348.
Otisky prstů se tedy ukládají pouze do cestovního dokladu, v evidenci cestovních
dokladů se nacházejí jen dočasně v době potřebné k vyrobení dokladu a v období krátce
následujícím pro případ „reklamací“ vydaných pasů. Po uplynutí 60 dnů tak otisky zůstávají
pouze v čipu dokladu. Jakékoli využívání nebo zneužívání digitalizovaných otisků prstů
získaných od žadatelů cestovních dokladů tedy není možné.
Takto implementované používání otisků prstů mi přijde přiměřené účelu. V této
diplomové práci nemáme dostatek prostoru pro pečlivé provedení třístupňového testu
proporcionality349, alespoň o naznačení se pokusit můžeme. Prvním krokem je hodnocení
zásahu (do soukromí) z hlediska vhodnosti, kdy sledujeme, zda dochází k naplnění
sledovaného účelu. Zde můžeme potvrdit, že snímání a ukládání otisků prstů do cestovních
dokladů umožňuje ověřit totožnost osob překračujících hranice. Druhým krokem testu je
posouzení zásahu kriteriem potřebnosti. Zde musíme sledovat pluralitu možných prostředků
pro dosažení zamýšleného účelu a jejich subsidiaritu z hlediska omezení základního práva.
Zde musíme připustit, že totožnost osob lze ověřit i jinými metodami, než snímáním otisků
prstů. Lze tak učinit na základě popisu osoby nebo fotografie osoby, které jsou již tradičně
v cestovních dokladech přítomny. Musíme však zároveň podotknout, že ověření totožnosti na
základě popisu osoby nebo její fotografie je méně přesné, než při využití otisků prstů. Pro
zjištění jak velký problém je toto v praxi, bychom potřebovali skutečné statistiky
o možnostech zneužívání dokladů podobnými osobami350. Je však známý fakt, že
v rozpoznávání obličejů jiných ras lidé nejsou dobří (např. z pohledu Evropanů jsou všichni
Číňané velice podobní). Chybovost automatických biometrických systémů založených na
srovnání obličejů závisí na mnoha faktorech a uvádět konkrétní čísla nemá smysl. Obecně je
však přijímáno, že chybovost automatického rozpoznání obličeje je vyšší, než automatického
347
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rozpoznání otisků prstů. Třetí hledisko testu proporcionality spočívá v poměření ústavních
hodnot stojících v kolizi. Zde budeme mimo jiné zkoumat, jak výrazný je zásah do soukromí,
zda nemůže být menší a poměr toho, co na jednu stranu získáme a na druhou stranu ztratíme.
V ČR jsme v situaci, kdy otisky prstů nejsou uchovávány v databázi a nemohou být použity
k jinému účelu, než ověření totožnosti osoby, jenž předkládá svůj doklad. V tomto případě lze
dle mého názoru konstatovat, že zásah do soukromí osoby je minimální a je vyvážen veřejnou
hodnotou spočívající ve zvýšení ochrany hranic.
Ne všechny země EU však přistupují k ochraně soukromí osob stejným způsobem. Ve
Francii se při podání žádosti o elektronický pas snímaly otisky osmi prstů. Ač v pase byly
nakonec uloženy jen dva, všechny otisky prstů zůstaly v národní databázi. A 6. března 2012
byl schválen zákon o ochraně identity351, kde se snímání otisků prstů a ukládání dvou z nich
do čipu rozšířilo i na občanské průkazy352. Hned 7. března 2012 však byl podán návrh
k francouzskému ústavnímu soudu, který rozhodl, že takto rozsáhlé získávání otisků prstů je
ve Francii protiústavní. Rozhodnutím Ústavního soudu č. 2012−652 DC353 ze dne 22. března
2012 byly prohlášeny za protiústavní některé články zákona na ochranu identity, podle
kterého se plnila databáze, ve které byly pro držitele pasů a občanských průkazů uloženy
kromě základních údajů354 také údaje o rodinném stavu, bydlišti, výšce držitele, barvě očí,
fotografie a otisky prstů. Tato databáze355 mohla být použita nejen v souvislosti s vydáváním
dokladů, ale také policí při vyšetřování trestných činů356 a při pátrání po identitě zemřelých
osob357. Nepřekvapí, že přístup do databáze byl povolen i v případech souvisejících s prevencí
či následkem akcí proti nezávislosti francouzského národa, jejího území, její bezpečnosti atp.
Ústavní soud argumentoval právem na soukromí osob dle čl. 2 Deklarace lidských
a občanských práv z roku 1789 a tím, že diskutovaná úprava v praxi znamená, že se otisky
prakticky všech Francouzů objeví ve zmiňované databázi. Výsledkem bylo zrušení článků 3,
5, 7 a 10 a částí článků 6 a 8 zákona na ochranu identity. Dne 27. března 2012 byl zákon
o ochraně identity vyhlášen v novém znění358 akceptující rozhodnutí francouzského
Ústavního soudu. Jako protiústavní bylo shledáno vytváření rozsáhlé národní databáze otisků
prstů bez záruky jejich zabezpečení. Samotné snímání otisků prstů a ukládání do čipů
v pasech a občanských průkazech napadnuto nebylo.
Ještě dále jsou v Německu. Již v roce 2007359 si bochumský právník Michael Schwarz
u správního soudu v Gelsenkirchenu stěžoval na nemožnost získání pasu bez snímání otisků
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prstů. Soud v Gelsenkirchenu sice potřeboval na projednání 5 roků, žalobu360 však vzal vážně.
Prozkoumal německý zákon o pasech361, patřičnou legislativu EU a vzal v úvahu i odbornou
právní literaturu. Došel k závěru, že je třeba zjistit, zda je vůbec požadavek na ukládání otisků
prstů platný. A to ve světle základních práv a svobod, především práva na soukromí. Přišel
však také se zajímavým formálním problémem (převzatým z odborné literatury),
poukazujícím na skutečnost, že Evropský parlament neměl možnost se dostatečně podílet na
diskuzi povinného snímání otisk prstů, neboť návrh projednávaný v Evropském parlamentu
předpokládal fakultativní ukládání otisků prstů a požadavek povinného uvádění otisků prstů
se v textu objevil až dodatečně v Radě. Po projednání Radou ale již Evropský Parlament
nebyl požádán o zaujmutí stanoviska. Výsledkem projednávání případu je položení
následující předběžné otázky Soudnímu dvoru EU:
„Je platný čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004
o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních
dokladech vydávaných členskými státy ve znění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 2252/2004?“
Na rozhodnutí Soudního dvora EU si budeme muset zřejmě ještě nějakou dobu počkat.
Budoucnost tedy ukáže, zda nás v této oblasti ještě potkají zajímavá překvapení či nikoliv.

5.4

Povolení k pobytu

Elektronická povolení k pobytu vydávaná dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území ČR a o změně některých zákonů, se po technické i právní stránce liší od elektronických
pasů jen v některých prvcích. Zatímco pas se vydává jako knížečka velikosti ID3 a je
použitelný samostatně, povolení k pobytu je polykarbonátová kartička velikosti ID1 a je
potřeba ji doplnit jiným cestovním dokladem. V pase i v povolení k pobytu jsou vytištěny
podobné údaje. Povolení k pobytu navíc obsahuje adresu pobytu držitele a typ povolení
(trvalé, dlouhodobé apod.). Čip v povolení obsahuje stejné údaje jako čip v pase. A to včetně
otisků prstů. Podobně jako v případě pasů se biometrické údaje vkládají i do evidence
(v tomto případě se jedná o informační systém cizinců). Na rozdíl od pasů (cestovních,
služebních, diplomatických i cizineckých) se biometrická data z informačního systému
neodstraňují 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu vnitra362,
ale 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu363. To znamená,
že po dobu platnosti průkazu o povolení jsou otisky prstů uloženy v informačním systému,
navíc k ověření totožnosti cizince mohou být použity nejen biometrické údaje z čipu, ale
v případě potřeby364 i z informačního systému cizinců365.
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Případ projednávaný správním soudem v Gelsenkirchen pod spisovou značkou 17 K 3382/07. [cit. 21. 3.
2013]. Dostupné z:
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_gelsenkirchen/j2012/17_K_3382_07beschluss20120515.html
361
Německo. Zákon o pasech (Passgesetzes) z 19. dubna 1986 (PassG), zákona z 30. července 2009 (BGBl. I S.
2437). In: Juris [právní informační systém] Ministerstvo spravedlnosti [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.gesetze-im-internet.de/pa_g_1986/index.html
362
§ 29 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb.
363
§ 160 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb.
364
Pokud průkaz o povolení k pobytu není k dispozici nebo jeho elektronická část je nefunkční.
365
§ 117a odst. 8 zákona č. 326/1999 Sb.
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5.5

Údaje v agendových informačních systémech

Informačním systémem se dle zákona č. 365/2000 Sb.366, o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, rozumí „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“.
Zákon č. 111/2009 Sb.367, o základních registrech, pak zavádí několik konkrétních
informačních systémů veřejné správy. Jedná se o základní registry368, kterými jsou registr
obyvatel (základní registr obyvatel), registr osob (základní registr právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci), registr územní identifikace (základní
registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a registr práv a povinností (základní registr
agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností).
Zmíněný zákon dále zavádí pojem agendový informační systém, kterým je
„informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy“. Přičemž agendou se
rozumí „souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících
činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci“.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zavádí a upravuje podmínky vedení
agendového informačního systému evidence občanských průkazů369. Zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, obdobným způsobem upravuje vedení agendového informačního
systému evidence cestovních dokladů a agendového informačního systému evidence
diplomatických a služebních pasů. Pro nás je zajímavý ještě zákon č. 133/2000 Sb.370,
o evidenci obyvatel, který upravuje vedení agendového informačního systému evidence
obyvatel.
Pro výkon statní správy na úseku občanských průkazů využívají obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a Ministerstvo vnitra referenční údaje z registru obyvatel a dále údaje
z evidence obyvatel. Konkrétní rozsah údajů, ke kterým lze přistupovat, je upraven v § 17b
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Pro agendu občanských průkazů se používá
agendový informační systém evidence občanských průkazů. Správcem tohoto informačního
systému je Ministerstvo vnitra. V zákonem stanovených případech lze i v oblasti občanských
průkazů použít evidenci cestovních dokladů (např. pro získání nedávno pořízené fotografie
žadatele).
Dle § 17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se v evidenci občanských
průkazů udržují následující údaje:
„a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana, agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu občanských průkazů,
b) rodné číslo občana,
c) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
d) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
366

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
367
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní
informační systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
368
§ 3 zákona č. 111/20009 Sb.
369
Zajímavý náhled do interních detailů tohoto informačního systému poskytuje: Ministerstvo vnitra, odbor
správních činností. Zadání funkcionalit aplikace agendového informačního systému evidence občanských
průkazů (doplněné) z hlediska výkonu státní správy. [online] Ministerstvo vnitra. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné z:
http://www.mvcr.cz/soubor/zd-aiseo-priloha-1-2-2-funkcionality-op-pdf.aspx
370
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších zákonů. In: CODEXIS [právní informační
systém]. Atlas Consulting [cit. 21. 3. 2013].
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e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
i) bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum
jeho změny,
j) hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského
průkazu,
k) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
l) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu
dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
m) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod
jejich vydání,
n) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
o) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
p) žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
q) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj
poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím základních registrů,
r) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona,
s) hodinu, den, měsíc a rok elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt
a místo provádějící identifikaci,
t) číslo kontaktního elektronického čipu.“
Pro výkon statní zprávy na úseku cestovních dokladů využívají obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí referenční údaje
z registru obyvatel a dále údaje z evidence obyvatel. Konkrétní rozsah údajů, ke kterým lze
přistupovat, je upraven v § 30 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Pro agendu
cestovních dokladů kromě diplomatických a služebních pasů se používá agendový informační
systém evidence cestovních dokladů. Správcem tohoto informačního systému je Ministerstvo
vnitra. Pro agendu diplomatických a služebních pasů se používá agendový informační systém
evidence diplomatických a služebních pasů. Správcem tohoto informačního systému je
Ministerstvo zahraničních věcí.
Dle § 29 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, se v evidenci občanských průkazů
udržují následující údaje:
„a) o žádosti o vydání cestovního dokladu:
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně
digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
b) o vydání cestovního dokladu:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu cestovních dokladů držitele,
2. rodné číslo držitele,
3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
4. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
5. datum vydání cestovního dokladu,
6. datum převzetí cestovního dokladu,
7. datum skončení platnosti cestovního dokladu,
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8. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele; v případě, že se o zobrazení
obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele
cestovního dokladu podle § 21a odst. 2,
10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat
v souladu s tímto zákonem,
3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do
nosiče dat,
d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech:
číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do
zahraničí,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo
který tento orgán podle zvláštního právního předpisu odňal, datum vydání nebo odnětí
cestovního dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj
poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů,
g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“
V evidenci diplomatických a služebních pasů se udržují stejné údaje až na položku
ad b) podbodu 10, neboť platnost diplomatických a služebních pasů nemůže být
prodlužována.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, i zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, dává možnost občanům starším 15 let získat údaje, které jsou k jejich
osobě vedeny v jednotlivých evidencích371,372. Žádost musí být písemná, opatřená podpisem.
Toto právo umožňuje občanům ověřit, jaké údaje jsou o nich vedeny. Je také možné využít
takto získaných údajů jako důkazních materiálů.
Chtěl jsem vyzkoušet, jak využití tohoto práva vypadá v praxi, proto jsem se vydal na
obecní úřad ve Vyškově. Vybaven vytištěnými částmi patřičných zákonů, vytištěnou
informací z webových stránek Ministerstva vnitra týkající se dané problematiky a dokonce
vytištěnými žádostmi, jejichž vzor je stažitelný ze stránek Ministerstva vnitra373,374.
Úřednicím bylo těžké vysvětlit, že nežádám o výpis z evidence obyvatel, což je zřejmě
podstatně častější úkon. Nicméně po chvíli jsem se dostal až k vedoucí daného úseku. Výpis
z evidencí získat lze, ovšem počítačové systémy na obecních úřadech nejsou na takové
žádosti připraveny. Je tedy třeba přesně specifikovat, jaký konkrétní údaj požaduji, úřednice
je získá z počítačového systému, následně vyplní dokument ve Wordu, doplní hlavičkou
371

§ 18a zákona č. 328/1999 Sb.
§ 30a zákona č. 329/1999 Sb.
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Formuláře ke stažení. Občanské průkazy. [online] Ministerstvo vnitra. Formuláře. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné
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Formuláře ke stažení. Cestovní doklady. [online] Ministerstvo vnitra. Formuláře. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné
z: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
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úřadu apod. Aplikace, která by z evidencí přímo získala a vytiskla ukládaná data, neexistuje.
Odpovídat na dotaz, jaké údaje z evidence potřebuji, odpovědí „všechny“ se ukázalo jako
nepraktické. Údajů je v evidenci relativně hodně, počítačový systém umožňuje položky
zobrazovat pouze po třech řádcích, zřejmě není možné provést export dat do souboru, takže
úřednice pořizovala „snímky obrazovek“ jednotlivých zobrazených údajů. Ve světle této
neefektivity se mi vyžadování všech údajů zdálo jako zbytečné plýtvání zdroji veřejné správy,
proto jsem upřesnil požadavek pouze na získání reprezentativního vzorku údajů. Po získání
snímků několika obrazovek by bylo třeba vytištěné údaje přepsat do dokumentu potvrzujícího
dané údaje. Toto by zabralo zřejmě hodně času, proto jsem ze stejného důvodu navrhnul, že
tento krok nemusíme provádět, neboť mi šlo spíše o samotné získání údajů než o jejich
prezentaci.
Důležité je, že na obecním úřadě bych mohl na počkání získat jen podmnožinu dat,
které zákon uvádí jako ukládané v evidenci občanských průkazů. Mezi zajímavé údaje, které
jsem přímo zmínil, patřily ad „q) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného
subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím
základních registrů“ a ad „t) číslo kontaktního elektronického čipu“. U obou těchto údajů
úřednice tvrdila, že přístup k dané položce v počítačovém systému vůbec nemá. Pro získání
těchto údajů je tedy třeba kontaktovat Ministerstvo vnitra buď přímo, nebo prostřednictvím
obecního úřadu. Zajímavé je také to, že u některých položek „vedených“ v evidenci úřednice
říkala, že by mi je mohla opatřit, ale vyhledáním v papírových kartách. Plná informatizace
této agendy tedy zřejmě ještě neproběhla.
Po požádání o výpis z evidence občanských průkazů jsem provedl totéž u evidence
cestovních dokladů. Správní poplatek za každý výpis je 50 Kč. Ukázky získaných výpisů jsou
uvedeny na následujících obrázcích.

Obrázek č. 24: Ukázka výpisu z evidence občanských průkazů375.

375

Obrázek z archivu autora.
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Obrázek č. 25: Ukázka výpisu z evidence občanských průkazů376.

Obrázek č. 26: Ukázka výpisu z evidence cestovních dokladů377.

376
377

Obrázek z archivu autora.
Obrázek z archivu autora.
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Závěr
Tato diplomová práce je věnována elektronickým identifikačním průkazům vydávaným
českou státní správou občanům ČR a cizincům s bydlištěm v ČR. Konkrétně se tato práce
zaměřila na občanské průkazy, pasy a povolení k pobytu. Cílem práce bylo zjistit, zda
množství údajů zapisovaných do zmiňovaných dokladů je přiměřené jejich účelu a navrhnout
doplňující funkce elektronické části občanského průkazu. Cíle práce bylo dosaženo.
V naší zemi se používá řada různých typů karet, řada z nich není vůbec připravena na
strojové zpracování a jen málo z nich obsahuje čip, který činí doklady „chytrými“. Stručný
přehled podala kapitola první. Kapitoly dva až čtyři tvoří obecnou část diplomové práce
a detailně popisují tři vybrané typy dokladů, kterými jsou občanské průkazy, pasy a povolení
k pobytu. Významný prostor je věnován historickým aspektům. Od ledna 2012 je možné
požádat o občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který zatím příliš užitečný
není. Cestovních dokladů existuje řada druhů, tato diplomová práce se zaměřila především na
pasy, neboť ty se v současné době vydávají jako elektronické s bezkontaktním čipem.
Zavedení elektroniky do pasů souviselo s událostmi z 11. září 2001, po kterých bylo potřeba
„něco udělat“ a zvýšení bezpečnosti cestovních dokladů dobře zapadalo do onoho „něco“.
Jako elektronické se pasy v ČR vydávají od září 2006 a to nejen cestovní pasy, ale také
služební, diplomatické a cizinecké pasy a také pasy uprchlíků dle Úmluvy z 28. července
1951. Státním příslušníkům třetích zemí (tj. mimo EU) s povoleným pobytem (dlouhodobým
nebo trvalým) je průkaz o povolení k pobytu vydáván jako kartička velikosti kreditní karty
s integrovaným bezkontaktním čipem. Provedení průkazu o povolení je odlišné od
elektronických pasů, po stránce elektronické jsou však povolení a pasy téměř identické.
Kapitola pět tvoří zvláštní část práce a jedná se o jádro celé diplomové práce. Kapitola
je zaměřena na údaje, které se zapisují nebo ukládají do dokladů či souvisejících informačních
systémů veřejné správy. Detailně byly diskutovány jednotlivé vzory občanských průkazů
a typy zapisovaných údajů. Nejvíce údajů bylo zapisováno do vzoru 48. Tento doklad sloužil
i jako osvědčení o uzavření sňatku, řidičský průkaz, pracovní průkaz a zbrojní průkaz.
Možnosti zapsání jednotlivých údajů do různých vzorů občanských průkazů jsou pak
přehledně sumarizovány v tabulce č. 1. Detailněji je diskutován aktuální vzor 2012, vydávaný
od 1. ledna 2012. V tomto dokladu najdeme historicky nejméně údajů. Údaj o rodinném stavu
se stává nepovinným, a pokud se nezmění legislativa, tak od roku 2017 se navíc nebude
uvádět ani údaj o místě trvalého pobytu a od roku 2020 se dále nebude provádět zápis
rodného čísla.
Z pochopitelných důvodů je významná část práce věnována kontaktnímu
elektronickému čipu občanských průkazů. Ten v současné době při vydání dokladu občanovi
obsahuje pouze číslo občanského průkazu. Kontaktní čip lze dále použít k zapsání
kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podepisování (tzv. uznávaný podpis) včetně
patřičného soukromého klíče. Toho lze ale dosáhnout i za pomoci levnějších čipových karet.
S elektronickým občanským průkazem tak ušetříme místo za jednu kartu v peněžence,
zároveň však musíme čip s naším soukromým klíčem nosit všude tam, kde chceme mít
občanský průkaz.
Aktuální možnosti využití kontaktního čipu v občanském průkazu jsou nedostatečné.
Proto v oddílu 5.2.9 navrhuji rozšířit funkčnost čipu o možnost využívání i jiných certifikátů,
než kvalifikovaných. To by umožnilo jak využívání certifikátů vydávaných pro elektronické
podpisování jinými certifikačními autoritami než akreditovanými (například certifikačními
autoritami bank, univerzit apod.), tak používání certifikátů autentizačních. Dále navrhuji
rozšířit funkčnost o možnost vzdáleného prokázání některých zapsaných údajů, neboli
funkčnost, která se obvykle nazývá eID. Tímto by bylo umožněno prokázat údaje
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z občanského průkazu obdobným způsobem jako předložením jeho fyzické podoby.
Umožnilo by to například možnost založit si bezpečným způsobem bankovní účet přes
Internet bez nutnosti navštívit banku. Podobně by se dala tato funkčnost využít i vůči
prodejním automatům (například na cigarety – zde by bylo možné dokonce implementovat
speciální rozhraní ověřující věk držitele, aniž by přímo poskytl datum narození). Pro
automatizované ověření totožnosti držitele na základě biometrických charakteristik
(fotografie) je možné zapsat do čipu i tato data. Z důvodu mezinárodní kompatibility v této
oblasti by to znamenalo dodatečné vložení bezkontaktního čipu. Zde pak musíme vážit
přínosy a rizika této technologie.
Přiměřenost údajů ukládaných do občanských průkazů je diskutována v oddíle 5.2.8.
Vzhledem k relativně malému množství údajů zapisovaných do občanských průkazů nevidím
problém s nepřiměřeností zapsaných údajů. Porovnání je provedeno i vůči údajům
specifikovanými v mezinárodním standardu pro doklady tohoto typu.
V pasech tradičně nebývá o mnoho více údajů, než je potřeba pro základní ověření
totožnosti. Nově (od roku 2006) je do elektronických pasů vkládán bezkontaktní čip, který od
roku 2009 obsahuje i otisky prstů. Stalo se tak na základě přímo aplikovatelné legislativy EU.
Detaily vydávání elektronických pasů však stanoví národní legislativa. Česká legislativa je
v tomto případě velice příznivá z pohledu ochrany osobních údajů. Snímat otisky prstů od
žadatelů a ukládat je do čipu je nutné v každém případě. Žádná centrální databáze otisků prstů
od žadatelů ale nevzniká. Otisky se uchovávají pouze v agendovém informačním systému
evidence cestovních dokladů (obdobně pro ostatní typy pasů), odkud se odstraňují 60. den po
dodání vyrobeného dokladu Ministerstvu vnitra. Ne všechny země EU ale postupovaly
obdobně. Například ve Francii vznikla databáze otisků prstů, do které za určitých okolností
mohla přistupovat i policie. Když se na jaře 2012 rozhodlo obdobným způsobem postupovat
i u občanských průkazů, vstoupil do hry francouzský ústavní soud, který prohlásil články
související s databází za protiústavní. Ukládání otisků prstů do dokladů je tedy možné,
budoucnost databáze otisků prstů všech Francouzů je nyní nejistá. Ještě dále šel správní soud
v německém Gelsenkirchenu, který v květnu 2012 položil předběžnou otázku Soudnímu
dvoru EU ohledně platnosti nařízení zavádějícího otisky prstů do elektronických pasů. Na
rozhodnutí soudu si ale zřejmě ještě chvíli budeme muset počkat.
V podkapitole 5.5 je krátce diskutována problematika uchovávání údajů v agendových
informačních systémech. Popsány jsou údaje uchovávané v evidenci občanských průkazů a
cestovních dokladů a možnosti získání těchto údajů pro ověření jejich správnosti a zjištění
přístupů k těmto údajům. Na obecním úřadě s rozšířenou pravomocí jsem požádal o údaje
vedené k mé osobě a dokladům, které mi byly vydány. Výsledek byl rozporuplný.
Na závěr lze konstatovat, že situace v ČR není špatná. Problémem je minimálnost
využití elektronického kontaktního čipu, především v oblasti komunikace s informačními
systémy veřejné správy, to je ale dáno nedostatkem financí v této oblasti. ČR stihla zavést
elektronické pasy první i druhé generace v termínech stanovených legislativou EU.
Bezpečnostní prvky českých dokladů jsou na špičkové úrovni, snímání obličejů držitelů se
provádí přímo na obecních úřadech, při podávání žádostí se využívají údaje z registrů
a evidencí. Úředníci na Ministerstvu vnitra za posledních 15 let výrazným způsobem zlepšili
stav v této oblasti. Z pověstně snadno padělatelných a pozměnitelných dokladů se staly
bezpečné doklady, za které se nemusíme v mezinárodním porovnání stydět. Dobrý základ ve
formě elektronických občanských průkazů a elektronických pasů tedy již máme, nyní si
musíme počkat na stejně kvalitní systémy navazující na tuto základní infrastrukturu.
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