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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2021,

kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit
na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Vláda nařizuje podle § 51 odst. 6 zákona č. 119/
/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních), ve znění zákona č. 170/2013 Sb.:

§ 1

Na území České republiky je možné z jiného
členského státu bez předchozího souhlasu vydáva-
ného příslušnými orgány České republiky podle zá-
kona o zbraních přepravit
a) paintballové zbraně,
b) plynové zbraně ráže nejvýše 6,35 mm,

c) střelivo do zbraní uvedených v písmenech a)
a b),

d) střelné zbraně neuvedené v kategoriích zbraní
podle zákona o zbraních, a to

1. mechanické zbraně a
2. předměty, které mají vzhled palné zbraně, ale

jsou vyrobeny tak, aby nemohly být přemě-
něny k vystřelování hromadné nebo jednotné
střely nebo jiného projektilu působením
okamžitého uvolnění chemické energie, a

e) polotovary hlavních částí zbraní; polotovarem
hlavní části zbraně se rozumí rozpracovaný
nebo částečně dokončený výrobek zejména ve
formě odlitku, výkovku, výlisku, obrobku ne-
bo 3D výtisku, který ke své úpravě na hlavní
část zbraně vyžaduje podstatné opracování za
použití jiných než běžně dostupných nástrojů.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se sta-
noví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného
členského státu přepravit na území České republiky
bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České
republiky, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2021

k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech
a zákona o základních registrech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 71 zákona
č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, § 5 odst. 5
písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech, ve znění zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., § 20 odst. 9
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve
znění zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 318/2015
Sb., a § 69 odst. 3 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění zákona č. 261/2021
Sb.:

ČÁST PRVNÍ

PROVEDENÍ ZÁKONA O OBČANSKÝCH
PRŮKAZECH

§ 1

Vzor občanského průkazu

(1) Vzor občanského průkazu je uveden v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor dočasného občanského průkazu je
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Název položky na zadní straně občanského
průkazu se uvede pouze v případě, je-li obsah po-
ložky vyplněn.

(4) Úřední záznam, který obsahuje nezkráce-
nou podobu jména nebo složeného příjmení, se
uvede na zadní straně občanského průkazu.

§ 2

Údaje uvedené v občanském průkazu
rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat

Údaji podle § 6 odst. 1 zákona o občanských
průkazech, které se uvedou rovněž ve strojově či-
telné podobě v nosiči dat, jsou
a) údaje o držiteli občanského průkazu, kterými

jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. pohlaví,

3. státní občanství,

4. datum narození,

5. místo a okres narození, narodil-li se na území
České republiky, a to podle stavu ke dni po-
dání žádosti o vydání občanského průkazu,

6. kód státu narození podle statistického čísel-
níku vytvořeného Českým statistickým úřa-
dem, narodil-li se mimo území České repub-
liky, a to podle stavu ke dni podání žádosti
o vydání občanského průkazu, a

7. adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen
k trvalému pobytu na území České repub-
liky, včetně označení tohoto údaje jako ad-
resy úřadu, je-li takto označen v informačním
systému evidence obyvatel,

b) úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou
podobu jména nebo složeného příjmení držitele
občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů
o držiteli občanského průkazu uvedeny ve
zkrácené podobě,

c) údaje o občanském průkazu, kterými jsou

1. číslo,

2. datum vydání,

3. datum skončení platnosti a

4. označení správního orgánu, který jej vydal, a

d) rodinný stav nebo údaj o registrovaném part-
nerství, je-li některý z těchto údajů uveden v ob-
čanském průkazu.

§ 3

Způsob uvedení některých údajů
v občanském průkazu

Údaje podle § 6 odst. 2 zákona o občanských
průkazech se uvedou výlučně ve strojově čitelné po-
době v nosiči dat.
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§ 4

Státní data pro elektronické využití
občanského průkazu

(1) V občanském průkazu se uloží identifikační
certifikát.

(2) Je-li aktivována jejich funkce, v občanském
průkazu se uloží

a) bezpečnostní osobní kód,

b) identifikační osobní kód a

c) deblokační osobní kód.

§ 5

Ostatní data pro elektronické využití
občanského průkazu

(1) V občanském průkazu může držitel občan-
ského průkazu uložit nebo na základě požadavku
držitele občanského průkazu může jejich poskytova-
tel uložit

a) kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis
společně s jemu odpovídajícími daty pro vytvá-
ření elektronických podpisů a daty pro ověřo-
vání platnosti elektronických podpisů, s kódem
pro podepisování kvalifikovaným elektronic-
kým podpisem, osobním přístupovým kódem
a osobním kódem pro odblokování a

b) autentizační certifikát společně s jemu odpoví-
dajícími kryptografickými klíči, s osobním pří-
stupovým kódem a osobním kódem pro odblo-
kování.

(2) Je-li v občanském průkazu uložen kvalifiko-
vaný certifikát pro elektronický podpis i autentizační
certifikát, osobní přístupový kód a osobní kód pro
odblokování jsou společné pro oba certifikáty.

§ 6

Nosiče dat, jimiž se opatří občanský průkaz

Občanský průkaz se opatří

a) strojově čitelnou zónou,

b) 2D kódem,

c) kontaktním elektronickým čipem a

d) nosičem biometrických údajů.

§ 7

Údaje a data ve strojově čitelné zóně

(1) Ve strojově čitelné zóně se z údajů uvede-
ných v občanském průkazu nebo dat uložených v ob-
čanském průkazu uvedou nebo uloží v tomto pořadí

a) kód dokladu podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června
2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti
občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných
občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům,
kteří vykonávají své právo volného pohybu,

b) kód České republiky podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,

c) číslo občanského průkazu,

d) kontrolní číslice čísla občanského průkazu,

e) datum narození držitele občanského průkazu,

f) kontrolní číslice data narození držitele občan-
ského průkazu,

g) pohlaví držitele občanského průkazu,

h) datum skončení platnosti občanského průkazu,

i) kontrolní číslice data skončení platnosti občan-
ského průkazu,

j) státní občanství držitele občanského průkazu,

k) celková kontrolní číslice a

l) příjmení, jméno, popřípadě jména držitele ob-
čanského průkazu.

(2) Celkovou kontrolní číslicí se rozumí číselné
vyjádření kontrolních číslic uvedených ve strojově
čitelné zóně.

§ 8

Údaje a data v 2D kódu

V 2D kódu se z údajů uvedených v občanském
průkazu nebo dat uložených v občanském průkazu
uvede číslo občanského průkazu.

§ 9

Údaje a data v kontaktním elektronickém čipu

(1) V kontaktním elektronickém čipu se z údajů
uvedených v občanském průkazu nebo dat ulože-
ných v občanském průkazu uvedou nebo uloží

a) identifikační certifikát,

b) číslo občanského průkazu,

c) identifikační osobní kód,
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d) deblokační osobní kód,

e) kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis
společně s jemu odpovídajícími daty pro vytvá-
ření elektronických podpisů a daty pro ověřo-
vání platnosti elektronických podpisů, s kódem
pro podepisování kvalifikovaným elektronic-
kým podpisem, osobním přístupovým kódem
a osobním kódem pro odblokování a

f) autentizační certifikát společně s jemu odpoví-
dajícími kryptografickými klíči, s osobním pří-
stupovým kódem a osobním kódem pro odblo-
kování.

(2) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kon-
taktním elektronickém čipu uložit všechna data, je-
jichž uložení držitel občanského průkazu požaduje,
uloží se pouze ta data, která držitel občanského prů-
kazu určí.

§ 10

Údaje a data v nosiči biometrických údajů

V nosiči biometrických údajů se z údajů uvede-
ných v občanském průkazu nebo dat uložených v ob-
čanském průkazu uvedou nebo uloží

a) zobrazení obličeje držitele občanského prů-
kazu,

b) otisky prstů rukou držitele občanského prů-
kazu, lze-li je pořídit,

c) údaje o držiteli občanského průkazu, kterými
jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. pohlaví,

3. státní občanství a

4. datum narození,

d) údaje o občanském průkazu, kterými jsou

1. číslo,

2. kód dokladu podle nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2019/1157,

3. kód České republiky podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 a

4. datum skončení platnosti, a

e) kontrolní číslice data narození držitele občan-
ského průkazu, kontrolní číslice čísla občan-
ského průkazu, kontrolní číslice data skončení
platnosti občanského průkazu a celková kon-
trolní číslice; celkovou kontrolní číslicí se ro-

zumí číselné vyjádření kontrolních číslic uvede-
ných v nosiči biometrických údajů.

§ 11

Identifikační certifikát

(1) Identifikační certifikát slouží k autentizaci
držitele občanského průkazu při dálkovém přístupu
k informačnímu systému nebo elektronické aplikaci
s využitím postupu podle zákona upravujícího elek-
tronickou identifikaci.

(2) Podmínkou možnosti využít funkci identi-
fikačního certifikátu je aktivace funkce držitelem ob-
čanského průkazu a autentizace držitele občanského
průkazu pomocí identifikačního osobního kódu.

(3) V identifikačním certifikátu se uvedou

a) údaje o držiteli občanského průkazu, kterými
jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. pohlaví,

3. státní občanství,

4. datum narození,

5. místo a okres narození, narodil-li se na území
České republiky, a to podle stavu ke dni po-
dání žádosti o vydání občanského průkazu,

6. kód státu narození podle statistického čísel-
níku vytvořeného Českým statistickým úřa-
dem, narodil-li se mimo území České repub-
liky, a to podle stavu ke dni podání žádosti
o vydání občanského průkazu, a

7. adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen
k trvalému pobytu na území České repub-
liky, včetně označení tohoto údaje jako
adresy úřadu, je-li takto označen v informač-
ním systému evidence obyvatel,

b) úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou
podobu jména nebo složeného příjmení držitele
občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů
o držiteli občanského průkazu uvedeny ve
zkrácené podobě,

c) údaje o občanském průkazu, kterými jsou

1. číslo,

2. datum vydání,

3. datum skončení platnosti a

4. označení správního orgánu, který jej vydal, a

d) rodinný stav nebo údaj o registrovaném
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partnerství, je-li některý z těchto údajů uveden
v občanském průkazu.

(4) Funkci identifikačního certifikátu může
držitel občanského průkazu aktivovat

a) při převzetí občanského průkazu za asistence
úřední osoby u správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu nebo

b) po převzetí občanského průkazu za asistence
úřední osoby u kteréhokoliv pověřeného úřadu
nebo pověřeného zastupitelského úřadu po pro-
kázání své totožnosti.

§ 12

Bezpečnostní osobní kód

(1) Bezpečnostní osobní kód slouží k

a) dodatečné autentizaci držitele občanského prů-
kazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti a

b) autentizaci držitele občanského průkazu při
ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneu-
žití občanského průkazu prostřednictvím elek-
tronické aplikace pro ohlašování ztráty, odci-
zení nebo nebezpečí zneužití občanského prů-
kazu.

(2) Podmínkou možnosti využít funkci bezpeč-
nostního osobního kódu je aktivace funkce držitelem
občanského průkazu.

(3) Bezpečnostní osobní kód se skládá nejméně
ze 4 a nejvýše z 10 číslic.

(4) Funkci bezpečnostního osobního kódu
může držitel občanského průkazu aktivovat zadáním
jím zvolené kombinace číslic bezpečnostního osob-
ního kódu

a) při převzetí občanského průkazu za asistence
úřední osoby u správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu,

b) po převzetí občanského průkazu za asistence
úřední osoby u kteréhokoliv pověřeného úřadu
nebo pověřeného zastupitelského úřadu po pro-
kázání své totožnosti nebo

c) prostřednictvím elektronické aplikace pro
správu dat pro elektronické využití občanského
průkazu držitelem občanského průkazu po pro-
kázání své totožnosti s využitím kvalifikova-
ného systému elektronické identifikace.

(5) Bezpečnostní osobní kód může držitel ob-
čanského průkazu po dobu jeho platnosti změnit

a) za asistence úřední osoby u kteréhokoliv pově-
řeného úřadu nebo pověřeného zastupitelského
úřadu po prokázání své totožnosti nebo

b) prostřednictvím elektronické aplikace pro
správu dat pro elektronické využití občanského
průkazu držitelem občanského průkazu po pro-
kázání své totožnosti s využitím kvalifikova-
ného systému elektronické identifikace.

(6) Po třetím po sobě jdoucím chybném zadání
bezpečnostního osobního kódu se funkce bezpeč-
nostního osobního kódu zablokuje.

(7) Odblokování funkce bezpečnostního osob-
ního kódu provede na žádost držitele občanského
průkazu a po prokázání jeho totožnosti kterýkoliv
pověřený úřad nebo pověřený zastupitelský úřad.

(8) Odblokování funkce bezpečnostního osob-
ního kódu může provést držitel občanského průkazu
prostřednictvím elektronické aplikace pro správu dat
pro elektronické využití občanského průkazu drži-
telem občanského průkazu po prokázání své totož-
nosti s využitím kvalifikovaného systému elektro-
nické identifikace.

§ 13

Identifikační osobní kód a deblokační osobní kód

(1) Identifikační osobní kód slouží k autentizaci
držitele občanského průkazu při využití identifikač-
ního certifikátu.

(2) Deblokační osobní kód slouží k odbloko-
vání možnosti využití identifikačního osobního
kódu.

(3) Aktivace funkce identifikačního osobního
kódu a deblokačního osobního kódu je podmínkou
aktivace funkce identifikačního certifikátu.

(4) Identifikační osobní kód a deblokační
osobní kód se skládají nejméně ze 4 a nejvýše
z 10 číslic.

(5) Funkci identifikačního osobního kódu a de-
blokačního osobního kódu může držitel občanského
průkazu aktivovat zadáním jím zvolené kombinace
číslic identifikačního osobního kódu a deblokačního
osobního kódu

a) při převzetí občanského průkazu za asistence
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úřední osoby u správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu nebo

b) po převzetí občanského průkazu za asistence
úřední osoby u kteréhokoliv pověřeného úřadu
nebo pověřeného zastupitelského úřadu po pro-
kázání své totožnosti.

(6) Identifikační osobní kód a deblokační
osobní kód může držitel občanského průkazu po
dobu jejich platnosti změnit

a) za asistence úřední osoby u kteréhokoliv pově-
řeného úřadu nebo pověřeného zastupitelského
úřadu po prokázání své totožnosti nebo

b) prostřednictvím elektronické aplikace pro
správu dat pro elektronické využití občanského
průkazu držitelem občanského průkazu.

(7) Po třetím po sobě jdoucím chybném zadání
identifikačního osobního kódu se funkce identifikač-
ního osobního kódu zablokuje.

(8) Odblokování funkce identifikačního osob-
ního kódu může provést držitel občanského průkazu
zadáním deblokačního osobního kódu.

(9) Po desátém po sobě jdoucím chybném za-
dání deblokačního osobního kódu lze odblokování
funkce identifikačního osobního kódu provést pouze
zadáním nového identifikačního osobního kódu a de-
blokačního osobního kódu. Zadání nového identifi-
kačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu umožní na žádost držitele občanského prů-
kazu a po prokázání jeho totožnosti kterýkoliv po-
věřený úřad nebo pověřený zastupitelský úřad.

§ 14

Kvalifikovaný certifikát
pro elektronický podpis a jemu odpovídající data

pro vytváření elektronických podpisů
a data pro ověřování platnosti

elektronických podpisů

(1) Kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis se musí vytvářet a užívat s využitím
hashovací funkce SHA-2 v souladu se standardem
FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard ze srpna
2015 a s využitím algoritmu RSA v souladu
se standardem PKCS #1 v2.1: RSA Cryptography
Standard ze dne 14. června 2002 nebo s využitím
algoritmu ECC v souladu se standardy FIPS Publi-
cation 186-4 (July 2013): Digital Signature Standard
(DSS) a IETF RFC 5753: Use of Elliptic Curve

Cryptography (ECC) Algorithms in Cryptographic
Message Syntax (CMS).

(2) Kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis se musí vytvářet, ukládat a užívat ve formátu
stanoveném v souladu se standardem RFC 5280: In-
ternet X.509 Public Key Infrastructure Certificate
and Certificate Revocation List (CRL) Profile
z května 2008.

(3) Délka hashe hashovací funkce SHA-2 musí
být v souladu s doporučením uvedeným v technické
specifikaci ETSI TS 119 312 V1.3.1: Electronic Sig-
natures and Infrastructures (ESI); Cryptographic
Suites.

(4) Data pro vytváření elektronických podpisů
a data pro ověřování platnosti elektronických pod-
pisů odpovídající kvalifikovanému certifikátu pro
elektronický podpis se musí vytvářet a užívat podle

a) algoritmu RSA v souladu se standardem
PKCS #1 v2.1: RSA Cryptography Standard
ze dne 14. června 2002 nebo

b) algoritmu ECC v souladu se standardy FIPS
Publication 186-4 (July 2013): Digital Signature
Standard (DSS) a IETF RFC 5753: Use of Ellip-
tic Curve Cryptography (ECC) Algorithms in
Cryptographic Message Syntax (CMS).

(5) Délka dat pro vytváření elektronických
podpisů a dat pro ověřování platnosti elektronických
podpisů musí být v souladu s doporučením uvede-
ným v technické specifikaci ETSI TS 119 312 V1.3.1:
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
Cryptographic Suites.

§ 15

Autentizační certifikát
a jemu odpovídající kryptografické klíče

(1) Autentizační certifikát slouží k autentizaci
držitele občanského průkazu při dálkovém přístupu
k informačnímu systému nebo elektronické aplikaci.

(2) Autentizační certifikát musí být vydán kva-
lifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících dů-
věru.

(3) Autentizační certifikát se musí vytvářet
a užívat s využitím hashovací funkce SHA-2 v sou-
ladu se standardem FIPS PUB 180-4: Secure Hash
Standard ze srpna 2015 a s využitím algoritmu RSA
v souladu se standardem PKCS #1 v2.1: RSA Cryp-
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tography Standard ze dne 14. června 2002 nebo s vy-
užitím algoritmu ECC v souladu se standardy FIPS
Publication 186-4 (July 2013): Digital Signature Stan-
dard (DSS) a IETF RFC 5753: Use of Elliptic Curve
Cryptography (ECC) Algorithms in Cryptographic
Message Syntax (CMS).

(4) Autentizační certifikát se musí vytvářet,
ukládat a užívat ve formátu stanoveném v souladu
se standardem RFC 5280: Internet X.509 Public
Key Infrastructure Certificate and Certificate Revo-
cation List (CRL) Profile z května 2008.

(5) Délka hashe hashovací funkce SHA-2 musí
být v souladu s doporučením uvedeným v technické
specifikaci ETSI TS 119 312 V1.3.1: Electronic Sig-
natures and Infrastructures (ESI); Cryptographic
Suites.

(6) V autentizačním certifikátu se musí uvést

a) údaje o držiteli občanského průkazu, kterými
jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a

2. zvláštní znaky, vyžaduje-li to účel autenti-
začního certifikátu,

b) údaje o vydavateli autentizačního certifikátu,
kterými jsou

1. obchodní firma nebo název nebo jméno, po-
případě jména, a příjmení a

2. stát, ve kterém sídlí, a

c) údaje o autentizačním certifikátu, kterými jsou

1. číslo jedinečné u vydavatele autentizačního
certifikátu a

2. počátek a konec platnosti.

(7) Kryptografické klíče odpovídající autenti-
začnímu certifikátu se musí vytvářet a užívat podle

a) algoritmu RSA v souladu se standardem
PKCS #1 v2.1: RSA Cryptography Standard
ze dne 14. června 2002 nebo

b) algoritmu ECC v souladu se standardy FIPS
Publication 186-4 (July 2013): Digital Signature
Standard (DSS) a IETF RFC 5753: Use of Ellip-
tic Curve Cryptography (ECC) Algorithms in
Cryptographic Message Syntax (CMS).

(8) Délka kryptografických klíčů odpovídají-
cích autentizačnímu certifikátu musí být v souladu
s doporučením uvedeným v technické specifikaci

ETSI TS 119 312 V1.3.1: Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites.

§ 16

Osobní přístupový kód a kód pro podepisování
kvalifikovaným elektronickým podpisem

(1) Osobní přístupový kód slouží ke schválení
úkonů s kvalifikovaným certifikátem pro elektro-
nický podpis, daty pro vytváření elektronických
podpisů a daty pro ověřování platnosti elektronic-
kých podpisů odpovídajícími kvalifikovanému certi-
fikátu pro elektronický podpis, autentizačním certi-
fikátem a kryptografickými klíči odpovídajícími
autentizačnímu certifikátu.

(2) Kód pro podepisování kvalifikovaným elek-
tronickým podpisem slouží ke schválení úkonu vy-
tvoření kvalifikovaného elektronického podpisu.

(3) Zadání osobního přístupového kódu je pod-
mínkou využití kvalifikovaného certifikátu pro elek-
tronický podpis, dat pro vytváření elektronických
podpisů a dat pro ověřování platnosti elektronických
podpisů odpovídajících kvalifikovanému certifikátu
pro elektronický podpis, autentizačního certifikátu
a kryptografických klíčů odpovídajících autentizač-
nímu certifikátu.

(4) Zadání kódu pro podepisování kvalifikova-
ným elektronickým podpisem je podmínkou využití
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis,
dat pro vytváření elektronických podpisů a dat pro
ověřování platnosti elektronických podpisů odpoví-
dajících kvalifikovanému certifikátu pro elektro-
nický podpis k úkonu vytvoření kvalifikovaného
elektronického podpisu.

(5) Osobní přístupový kód a kód pro podepi-
sování kvalifikovaným elektronickým podpisem se
skládají nejméně z 5 a nejvýše z 15 číslic.

(6) Držitel občanského průkazu zadá jím zvo-
lenou kombinaci číslic osobního přístupového kódu
nebo kódu pro podepisování kvalifikovaným elek-
tronickým podpisem po zadání osobního kódu pro
odblokování.

(7) Osobní přístupový kód a kód pro podepi-
sování kvalifikovaným elektronickým podpisem
může držitel občanského průkazu po dobu jejich
platnosti zadat nebo změnit prostřednictvím elektro-
nické aplikace pro správu dat pro elektronické vy-
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užití občanského průkazu držitelem občanského
průkazu.

(8) Po třetím po sobě jdoucím chybném zadání
osobního přístupového kódu nebo kódu pro pode-
pisování kvalifikovaným elektronickým podpisem se
funkce osobního přístupového kódu nebo kódu pro
podepisování kvalifikovaným elektronickým podpi-
sem zablokuje.

(9) Odblokování funkce osobního přístupo-
vého kódu nebo kódu pro podepisování kvalifikova-
ným elektronickým podpisem může držitel občan-
ského průkazu provést zadáním osobního kódu pro
odblokování prostřednictvím elektronické aplikace
pro správu dat pro elektronické využití občanského
průkazu držitelem občanského průkazu.

§ 17

Osobní kód pro odblokování

(1) Osobní kód pro odblokování slouží k nasta-
vení nebo odblokování osobního přístupového kódu
a kódu pro podepisování kvalifikovaným elektronic-
kým podpisem.

(2) Zadání osobního kódu pro odblokování je
podmínkou využití osobního přístupového kódu
a kódu pro podepisování kvalifikovaným elektronic-
kým podpisem.

(3) Osobní kód pro odblokování se skládá nej-
méně z 8 a nejvýše z 15 číslic.

(4) Držitel občanského průkazu zadá jím zvo-
lenou kombinaci číslic osobního kódu pro odbloko-
vání po zadání identifikačního osobního kódu.

(5) Osobní kód pro odblokování může držitel
občanského průkazu po dobu jeho platnosti zadat
nebo změnit prostřednictvím elektronické aplikace
pro správu dat pro elektronické využití občanského
průkazu držitelem občanského průkazu.

(6) Po pátém po sobě jdoucím chybném zadání
osobního kódu pro odblokování se funkce osobního
kódu pro odblokování trvale zablokuje.

§ 18

Vzor formuláře pro podání žádosti
o vydání občanského průkazu

(1) Vzor formuláře pro podání žádosti o vydání

občanského průkazu je uveden v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

(2) Vzor formuláře pro podání žádosti o vydání
dočasného občanského průkazu je uveden v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

Technické podmínky a postup při pořízení
a zpracování biometrických údajů

a požadavky na pořízení podoby osoby,
jíž je občanský průkaz vydáván

§ 19

Podací místo pořídí biometrické údaje prostřed-
nictvím digitálních technologií.

§ 20

(1) Osoba, jíž je občanský průkaz vydáván,
musí být při pořizování podoby v předním čelném
pohledu k objektivu snímací soustavy, bez brýlí
s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, a ve sní-
mané výšce obličejové části hlavy od očí k bradě mi-
nimálně 13 mm. Brýle osoby nesmí zakrývat oči
a vytvářet odlesky. Osoba musí mít při pořizování
podoby neutrální výraz, zavřená ústa, otevřené oči,
které nesmí zakrývat vlasy, a její pohled musí smě-
řovat do objektivu. Pohled přes rameno a pootočená
nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Podací místo
pořídí podobu osoby bez odlesků, které by skryly
nebo výrazně změnily charakteristické identifikační
znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění
obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.

(2) Podací místo pořídí podobu osoby, jíž je
občanský průkaz vydáván, způsobem, aby hlava
a horní část ramen osoby byly zobrazeny v předním
čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina
obličeje osoby byla prodloužením vertikální roviny
objektivu snímací soustavy a horizontální rovina
obličeje osoby tvořená očima byla prodloužením ho-
rizontální roviny objektivu snímací soustavy. Mezi
horním okrajem hlavy osoby a horním okrajem zo-
brazení podoby osoby musí být vzdálenost mini-
málně 2 mm. Umístění objektivu snímací soustavy
vůči osobě je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Pozadí za osobou musí být jednotné, bílé až světle
šedé barvy. Provádění retuší nebo jiných úprav po-
řízeného obrazového záznamu není přípustné.

(3) Osoba, jíž je občanský průkaz vydáván,
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může mít při pořizování podoby pokrývku hlavy,
která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem
znemožňujícím identifikaci osoby, nosí-li ji ze zdra-
votních nebo náboženských důvodů.

(4) Podací místo pořídí podobu osoby, jíž je
občanský průkaz vydáván, rovněž v případě, kdy
podoba osoby neodpovídá z důvodu neobvyklých
anatomických nebo fyziologických předpokladů
osoby v plném rozsahu požadavkům podle odstav-
ců 1 a 2.

§ 21

(1) Podací místo pořídí snímáním jednoho
prstu z každé ruky osoby, jíž je občanský průkaz
vydáván, otisky prstů osoby. Podací místo pořídí
jako první otisk ukazováku pravé ruky osoby. Ne-
lze-li pořídit otisk ukazováku pravé ruky osoby
v požadované kvalitě, podací místo pořídí postupně
otisk palce pravé ruky osoby, otisk prostředníku
pravé ruky osoby nebo otisk prsteníku pravé ruky
osoby. V případě, že žádný z otisků prstů pravé
ruky osoby nedosáhne požadované kvality, podací
místo vybere otisk prstu osoby, který má nejlepší
bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu s nižší
kvalitou. Věty druhá až čtvrtá se použijí obdobně
v případě, kdy podací místo pořizuje otisk prstu levé
ruky osoby.

(2) Není-li u osoby, jíž je občanský průkaz vy-
dáván, fyzicky možné pořídit otisk žádného prstu
z jedné ruky, podací místo pořídí otisk pouze jed-
noho prstu z druhé ruky osoby.

(3) Podací místo uvede v nosiči biometrických
údajů záznam o tom, který otisk prstu osoby, jíž je
občanský průkaz vydáván, byl pořízen, včetně údaje
o kvalitě otisku prstu.

§ 22

(1) Podací místo vytvoří z biometrických údajů
osoby, jíž je občanský průkaz vydáván, popřípadě
záznamu o tom, že otisky prstů nejsou uvedeny v no-
siči biometrických údajů, datový soubor. Podací
místo uzavře datový soubor ochranným kódem
a spojí jej s žádostí o vydání občanského průkazu.

(2) Podací místo opatří datový soubor vzniklý
spojením datového souboru podle odstavce 1 s žá-
dostí o vydání občanského průkazu bezpečnostním
kódem. Úřední osoba podacího místa zpracovávající

žádost podepíše datový soubor vzniklý spojením da-
tového souboru podle odstavce 1 s žádostí kvalifiko-
vaným elektronickým podpisem.

§ 23

Požadavky na provedení fotografie
pro vydání dočasného občanského průkazu

(1) Fotografie pro vydání dočasného občan-
ského průkazu musí splňovat požadavky na pořízení
podoby osoby, jíž je občanský průkaz vydáván, po-
dle § 20 a odpovídat podobě osoby, jíž je dočasný
občanský průkaz vydáván, v době podání žádosti
o vydání dočasného občanského průkazu.

(2) Fotografie pro vydání dočasného občan-
ského průkazu musí mít hladký povrch a musí být
v barevném provedení. Fotografie musí být obdélní-
kového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, posta-
vená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými
rohy, s poloměrem r = 3 mm +/– 0,5 mm a o tloušťce
od 0,13 mm do 0,27 mm.

(3) Rozměry fotografie pro vydání dočasného
občanského průkazu jsou uvedeny v příloze č. 5
k této vyhlášce.

§ 24

Způsob vyrozumění o možnosti převzetí
občanského průkazu a kontaktní údaje

(1) Vyrozumění o možnosti převzetí občan-
ského průkazu u správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu se činí prostřednic-
tvím

a) textové zprávy zasílané veřejnou mobilní tele-
fonní sítí,

b) datové zprávy zasílané elektronickou poštou,
nebo

c) datové zprávy zasílané datovou schránkou.

(2) Kontaktními údaji pro vyrozumění o mož-
nosti převzetí občanského průkazu u správního
orgánu příslušného k předání občanského průkazu
jsou

a) jedno telefonní číslo pro veřejnou mobilní tele-
fonní síť,

b) jedna adresa elektronické pošty, nebo

c) jeden identifikátor datové schránky.
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§ 25

Způsob oddělení vyznačené části
občanského průkazu

(1) Při ohlášení změny adresy místa trvalého
pobytu se oddělí vyznačená část občanského prů-
kazu označená písmenem A.

(2) Při změně údajů uvedených v občanském
průkazu, s výjimkou adresy místa trvalého pobytu,
se oddělí vyznačená část občanského průkazu ozna-
čená písmenem B.

(3) Při ohlášení změny adresy místa trvalého
pobytu se oddělí v případě

a) občanského průkazu vydaného do 30. dubna
1993 pravý dolní roh předních desek,

b) občanského průkazu vydaného po 30. dubnu
1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje,
pravý dolní roh a

c) dočasného občanského průkazu pravý dolní
roh.

(4) Při změně údajů uvedených v občanském
průkazu, s výjimkou adresy místa trvalého pobytu,
se oddělí v případě

a) občanského průkazu vydaného do 30. dubna
1993 pravý horní roh předních desek,

b) občanského průkazu vydaného po 30. dubnu
1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje,
levý dolní roh a

c) dočasného občanského průkazu levý dolní roh.

§ 26

Způsob znehodnocení občanského průkazu

(1) Správní orgán příslušný k předání občan-
ského průkazu znehodnotí občanský průkaz prodě-
ravěním.

(2) Správní orgán příslušný k předání občan-
ského průkazu znehodnotí občanský průkaz typu
knížka proděravěním desek a všech listů občanského
průkazu.

(3) Správní orgán příslušný k předání občan-
ského průkazu znehodnotí u občanského průkazu,
který je opatřen strojově čitelnou zónou, kontaktním

elektronickým čipem nebo nosičem biometrických
údajů, proděravěním rovněž tyto nosiče dat.

§ 27

Údaje o nosiči dat vedené v evidenci
občanských průkazů

V evidenci občanských průkazů se vedou

a) údaje o kontaktním elektronickém čipu, kte-
rými jsou

1. číslo,

2. datum a čas aktivace a

3. datum a čas deaktivace, a

b) údaje o nosiči biometrických údajů, kterými
jsou

1. číslo

2. kryptografické otisky k datovým skupinám
DG1, DG2, DG3,

3. celkový kryptografický otisk a

4. datový otisk veřejné části certifikátu podepi-
sujícího data v nosiči biometrických údajů.

§ 28

Státní data pro elektronické využití
občanského průkazu

vedená v evidenci občanských průkazů

V evidenci občanských průkazů se nevedou
žádná státní data pro elektronické využití občan-
ského průkazu.

ČÁST DRUHÁ

PROVEDENÍ ZÁKONA O CESTOVNÍCH
DOKLADECH

§ 29

Vzor cestovního pasu

(1) Vzor cestovního pasu je uveden v příloze
č. 6 k této vyhlášce.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stano-
vené zóně v dolní části datové stránky cestovního
pasu uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Nosič dat s biometrickými údaji je nedílnou
součástí datové stránky cestovního pasu uvedeného
v příloze č. 6 k této vyhlášce.
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(4) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen,
nebo příjmení se zapisuje do úředních záznamů na
stranu 3 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 6
k této vyhlášce.

(5) Na stranách 4 a 5 cestovního pasu uvede-
ného v příloze č. 6 k této vyhlášce se uvede rejstřík
s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do
tohoto cestovního pasu v jazyce německém, ital-
ském, španělském, portugalském, nizozemském,
švédském, dánském, finském, řeckém, irském,
slovenském, slovinském, polském, maďarském, malt-
ském, litevském, estonském, lotyšském a ruském.

(6) Cestovní pas je cestovním dokladem typu
knížka a obsahuje 34 stran.

§ 30

Vzory jiných cestovních dokladů
vydávaných na základě mezinárodní smlouvy

Vzory jiných cestovních dokladů vydávaných
na základě mezinárodní smlouvy, nestanoví-li je tato
smlouva, jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 31

Vzory tiskopisů žádostí o vydání
cestovních dokladů

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního
pasu je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných
cestovních dokladů vydávaných na základě meziná-
rodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 9 k této
vyhlášce.

§ 32

Požadavky na technické provedení fotografie
přikládané k žádosti o vydání

cestovního dokladu

Pro požadavky na technické provedení fotogra-
fie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu
se použije § 23 obdobně.

ČÁST TŘETÍ

PROVEDENÍ ZÁKONA O ZÁKLADNÍCH
REGISTRECH

§ 33

Data potřebná pro elektronickou identifikaci
a autentizaci vedená v základním registru

obyvatel

V základním registru obyvatel se z dat potřeb-
ných pro elektronickou identifikaci a autentizaci
vede bezpečnostní osobní kód.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 34

(1) Ustanovení této vyhlášky se ve vztahu k po-
věřeným zastupitelským úřadům použijí od 1. ledna
2025.

(2) V identifikačním certifikátu se do 31. pro-
since 2023 jako údaj o držiteli občanského průkazu
uvede rovněž rodné číslo.

(3) Požadavky na kvalifikovaný certifikát pro
elektronický podpis a jemu odpovídající data pro vy-
tváření elektronických podpisů a data pro ověřování
platnosti elektronických podpisů podle § 14, poža-
davky na autentizační certifikát a jemu odpovídající
kryptografické klíče podle § 15 odst. 3 až 8, poža-
davky na osobní přístupový kód podle § 16 odst. 6
až 9 a požadavky na osobní kód pro odblokování
podle § 17 se nepoužijí na občanské průkazy vydané
před 1. červencem 2018.

(4) Ustanovení této vyhlášky upravující kód
pro podepisování kvalifikovaným elektronickým
podpisem, identifikační osobní kód a deblokační
osobní kód se nepoužijí na občanské průkazy vy-
dané před 1. červencem 2018.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 35

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. srpna
2021, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 4 písm. c),
§ 12 odst. 5 písm. b) a § 12 odst. 8, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:

Hamáček v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 281/2021 Sb.
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282

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. července 2021

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 – 2024, který
byl uzavřen dne 31. března 2021 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz Stavba České repub-
liky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a organizací zaměstnavatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, je s účinností od prvního dne měsíce ná-
sledujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětvích
označených kódem klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6,
23.9, 41, 42 a 43.

S obsahem dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách
Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(https://www.mpsv.cz/).

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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