PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva vnitra
Návrh vyhlášky k provedení zákona o občanských průkazech a některých
ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
V Praze dne 24. května 2021
Č. j.: 41/6000/2020

A.

Obecná připomínka k předkládanému materiálu

Hospodářská komora ČR upozorňuje, a to především v souvislosti s používáním rodných čísel, že
návrh zákona, k jehož provedení se návrh vyhláška vydává, je teprve před 3. čtením v Poslanecké
sněmovně.

B.

Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu

1.

Připomínka k ustanovení § 2

Požadujeme, aby rozsah údajů byl uveden nejen v příloze, ale i v samotném návrhu.
Odůvodnění:
Z důvodu větší přehlednosti navrhujeme, aby výčet údajů, které budou na občanském průkaze
uvedeny, bylo možné zjistit přímo v samotné vyhlášce, nikoliv jen z její přílohy.
2.

Připomínka k ustanovení § 2 a § 9

Požadujeme dotčená ustanovení upravit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Navrhujeme upravit rozpor mezi návrhem zákona a předloženým návrhem vyhlášky ohledně formy
uvedení podoby držitele občanského průkazu v občanském průkazu. Z § 5 a § 6 návrhu zákona o
občanských průkazech vyplývá, že podoba držitele občanského průkazu se má uvést v podobě
bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem; lze je uvést rovněž ve strojově čitelné podobě
v nosiči dat.
Nicméně z § 2 a § 9 návrhu vyhlášky vyplývá, že zobrazení obličeje /podoba/ bude pouze v nosiči
biometrických údajů.

C.

Doporučující připomínky k předkládanému materiálu

1.

Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1

Doporučujeme přeformulovat dané ustanovení ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30
e-mail: pripominkovani@komora.cz, www.komora.cz

Text § 3 odst. 1 předkládaného návrhu je nesrozumitelný, zejména kvůli dvojité negaci v druhé
větě.
2.

Připomínka ke strojově čitelným údajům

Doporučujeme, aby součástí strojově čitelných údajů byl i vydávaný identifikátor, pokud bude
takový identifikátor vydáván k jednoznačné identifikaci občana (v případě využívání rodného čísla
rodné číslo, v případě jiného adekvátního identifikátoru takový identifikátor).
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