
 

 

 



 



 

 

 



Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a 

konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá 

teoretickou části projektového řízení obecně a následně i ve vybrané společnosti. 

Posléze je provedena analýza procesů projektového řízení a návrhy na zlepšení tohoto 

projektu za využití projektových analýz.  

Abstract  

The bachelor thesis focuses on the evaluation of project planning in state administration 

and especially in organisational unit of The Ministry of the Interior. The first part 

focuses on the theory of project planning in general and also on the project planning in 

chosen company. The second part follows with an analysis of project planning proceses 

and suggestions for further improvement of this project, with the use of known kinds of 

project analyses. 
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ÚVOD  

Téma projektové řízení bylo pro tuto bakalářskou práci zvoleno vzhledem k tomu,  

že se jedná o progresivní téma v oblasti řízení. Projektové řízení je poměrně mladé a 

dynamicky se rozvíjející odvětví, které je důležité pro jakoukoli společnost na dnešním 

trhu. Má také velký potenciál a možnosti pro budoucí rozvoj.  

Projektové řízení bylo definováno v minulém století. Od té doby se neustále vyvíjí, 

dochází k aktualizování standardů, slouží jako záchytný bod pro všechny projektové 

manažery, kde si mohou své zkušenosti rozšiřovat a zlepšovat. Mezi základní standardy 

této problematiky patří například PMI, IPMA či PRINCE2.  

Tato práce je rozdělena do tří hlavních celků – teorie, analýza a návrh řešení.  

Vše je zpracováno tak, aby měly věci logickou a postupnou návaznost. První, tedy 

teoretická část, je zaměřena na obecnou teorii projektového řízení a na popis základních 

metod, které jsou potřeba k pochopení dané problematiky a navazující analytické části. 

Popisuje také životní cyklus projektu včetně jeho fází tak, aby bylo pochopitelné, že se 

jedná o ucelený proces od požadavku po dodání produktu nebo služeb. 

Pro konkrétní řešení projektů je pak zvoleno projektové řízení ve státní správě, 

a to také z důvodu možnosti využití nabídky Správy základních registrů a Ministerstva 

vnitra nahlédnout do procesu výroby nového elektronického občanského průkazu 

s identifikačním certifikátem. Proces návrhů, realizace projektu a následné výroby 

nových průkazů musí být hotový do 30. června 2018 a proto je tento projekt velmi 

zajímavý, dynamický a konkrétní pro studium praktické části této bakalářské práce. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Pro vypracování této práce bylo stanoveno jako hlavní cíl vyhodnocení použití 

stávajících nástrojů̊, využívaných pro řízení projektu v podniku, a to konkrétně ve státní 

správě a návrh na změnu řízení projektů. Tohoto bude dosaženo pomocí několika 

dalších cílů, jejich identifikace, metrik a indikátorů. 

Teoretická část má za úkol seznámit čtenáře s probíranou problematikou tak, aby 

rozuměl navazujícím částem bakalářské práce. Jsou zde vymezeny základní pojmy 

projektového řízení jak na obecné úrovni, tak na úrovni státní správy, která používá 

jako metodiku projektového řízení PRINCE2.  

Analytická část byla pojata jako popis existujících procesů projektového řízení 

v konkrétní oblasti, a to státní správě a samosprávě, představení vybraného subjektu, 

kde bude analyzován určitý projekt. Dále je práce zaměřena na implementaci 

elektronických služeb, a to v souvislosti s novým občanským průkazem, včetně procesu 

výroby a aktivaci elektronického certifikátu.  

Návrhová část je popsána jako několik samostatných projektů. Konkrétně je pak 

navrženo několik možností zlepšení současného procesu, či přidání dalších variant 

na již hotový projekt elektronického občanského průkazu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Tato kapitola obsahuje vymezení pojmů potřebných k pochopení projektového řízení 

obecně a také projektového řízení ve státní správě.  

2.1 Projektový management  

Projektový management je skupina činností spočívající v plánování, organizování, 

řízení a kontrole zdrojů. Jde o převod materiálních a nemateriálních zdrojů na soubory 

nebo služby, či jejich kombinace, aby se dosáhlo předem určeného cíle. (1)  

Existují dva termíny, a to projektový management a management projektu, které je 

možné brát jako synonyma, ale to však není správné. Pod pojem management projektu 

můžeme zařadit správné naplánování (včetně vypracování) projektu a jeho následné 

řízení a realizaci. (2) 

Projektový management nebo také projektové řízení se používá ve větších podnicích, 

kde se pracuje najednou na více projektech, které je třeba koordinovat a řídit. (2)  

 

 

Obrázek č. 1: Projektový management a management projektu  

Zdroj: (2) 
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2.2 Projektové řízení  

Projektové řízení je procesní řízení změny od jednoho stavu k druhému. Jde o využití 

vědomostí, nástrojů a technik pro dosažení požadované změny. (8) Cílem je uskutečnit 

zpravidla jednorázovou akci v požadovaném termínu a s plánovanými náklady. (3) 

2.3 Standardy projektového řízení  

Je několik světových standardů, mezi ty nejvíce uznávané a celosvětově nejrozšířenější 

patří následující.  

2.3.1 Projekt Management Institute (PMI) 

PMI je mezinárodní organizace, která má své kořeny v Americe a byla založena v roce 

1969. Standard PMI je procesně orientován a zaměřuje se na osvědčené postupy, které 

jsou aplikovány ve většině projektů. (3) 

Vydala standard PMBOK (Project Management Body of Knowledge), který je  

tzv. vlajkovou lodí společnosti. Definuje základní požadavky projektového 

managementu tak, aby splňovaly celosvětové standardy. Obsahuje normy, metody, 

praktiky a procesy na efektivní a také etické řízení projektů. (4) Jedná se  

o otázky co, kdy a jak by se na projektu mělo udělat. Uděluje osm mezinárodních 

certifikací. (3)  

2.3.2 International Project Management Association (IPMA) 

Původně založená v Evropě, ale nyní již rozšířena skoro do celého světa. Má zavedený 

standard ICB (IMPA Competence Baseline), kde se zaměřují na ověření znalostí  

a zkušeností projektových manažerů. Jde o kompetence technické, behaviorální  

a kontextové. (4) 

Technické kompetence popisují základy pro řízení projektů. Jedná se o 20 elementů, 

mezi které patří například – kvalita, týmová práce, změny, komunikace apod. (4) 

Behaviorální kompetence se zaměřují na osobní charakter. Popisují postoje  

a dovednosti projektových manažerů. Jde o 15 elementů hlavně z oblasti vedení 
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projektových týmů, schopnosti motivovat apod. Patří mezi ně například – kreativita, 

spolehlivost, etika, vyjednávání, konflikty, krize apod. (4) 

Poslední částí je kontextová kompetence a ta se zabývá kompetencemi vztahujícími se 

přímo k řízení projektů. Jde o znalosti z legislativy, řídící vztahy ve firmě, schopnosti 

efektivně řídit projekty apod. Mezi ně patří například – byznys, realizace PPP, zdraví, 

bezpečnost, životní prostředí a finance. (4) 

2.3.3 Projects in Controlled Environments (PRINCE2) 

PRINCE2 je procesně orientovaný přístup založený britským vládním úřadem OGC 

(Office of Government Commerce) v roce 1995 a nahradil dříve využívanou metodu 

PROMT. Jedná se o metodiku, která je určena na řízení projektů ve veřejné správě,  

ale je také doporučována jako jedna z metod pro projekty podporované z prostředků 

Evropské unie. (4) 

Jde o strukturovaný přístup, který umožní zvládnout efektivní řízení projektu. Popisuje 

všechny potřebné procesy, které jsou nezbytné pro řízení a provoz projektu. Od tohoto 

standardu jsou odvozovány další modely pro různá prostředí. (5) 

Nejedná se o standard ve smyslu IPMA nebo PMI, ale spíše návod ke zpracování 

projektů. Vychází z původního dokumentu Základy metody projektového řízení (The 

essence of the Project Management Method PRINCE2), kde jsou zapsány hlavní 

principy řízení projektu po celou dobu jeho životního cyklu. (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Metodika PRINCE2 je založena na principech, tématech a procesech. 

Mezi principy patří: 

- Neustálé zdůvodňování projektu – projekt je založen na životaschopné 

investici, kterou je potřeba potvrdit před zahájením a musí být kontrolována 

během všech důležitých rozhodnutích v rámci realizace projektů, jakékoli 

změny musí být dokumentovány, (4) 

- Jasně definované role a zodpovědnosti – je nutné, aby u každého projektu byla 

jasně vytvořena struktura projektového týmu, člen musí znát nejen své 

pravomoci a odpovědnosti, ale také ostatních členů týmu, (4) 

- Zaměření na produkt – jde o zaměření na finální produkt či službu, která má 

být výsledkem projektu, ne aktivit, které jsou v průběhu realizace, (4) 

- Řízení po etapách – celý projekt je rozdělen do několika etap tak, aby bylo 

možné kontrolovat jeho klíčové kroky, počet etap se odvíjí od velikosti  

a složitosti projektu a jeho náročnosti na realizaci, (4) 

- Řízení na základě výjimky – při realizaci projektu je pravidelně kontrolována 

odchylka, která byla před zahájením jasně definována pro všechny aspekty 

projektu – času, nákladu, kvality, rozsahu, rizik a přínosů, tento princip zajišťuje 

rychlou akceschopnost při řešení méně závažných problémů v průběhu projektu, 

(4) 

- Učit se ze zkušeností – při zpracování nových projektů by se mělo vycházet 

z dříve realizovaných projektů, (4) 

- Přizpůsobení metodiky projektu – zajistit, aby vše odpovídalo prostředí 

projektu, jeho významu, rozsahu a riziku a také docílit požadovaných formalit. 

(4) 
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Mezi témata patří:  

- Investice – důraz je kladen na životaschopnost investice, (4) 

- Organizace – jedná se o strukturu projektového týmu, definování odpovědností 

a vzájemných vztahů, (4) 

- Kvalita – velký důraz je kladen na kvality výsledného produktu, který je buď 

definován normou, nebo jinou metodikou kontroly kvality, (4) 

- Plány – jsou upraveny podle potřeb a velikosti projektu, (4) 

- Riziko – jedná se o řízení a snahu omezit jakékoli riziko v průběhu realizace 

projektu, (4) 

- Změna – sledování klíčových částí projektu a řízení změn, (4) 

- Progres – poskytuje klíčové informace pro klíčová rozhodnutí s cílem 

předvídání různých problému. (4) 

Procesy znázorňující chronologický tok projektu:  

- Zahájení projektu – stanovení cílů, příprava všech potřebných dokumentů, 

sestavení projektového týmu, (4) 

- Nastavení projektu – nastavení směrných plánů projektu, strategie řízení 

kvality, rizik a komunikace, (4) 

- Směrování projektu – dochází ke schvalování všech potřebných dokumentů  

a zahájení samostatného projektu, (4) 

- Kontrola etapy – jedná se o proces, ve kterém dochází k monitorování správné 

efektivity projektu, sbírá informace o progresu, odhaduje další rizika a podává 

zprávy, (4) 

- Řízení dodávky produktu – v tomto procesu se plánují práce pro tým, zajišťuje 

parametry kvality apod., (4) 

- Řízení přechodu mezi etapami – jedná se o kontrolu předešlé etapy, 

aktualizování plánu a plánování následujících etap, (4) 

- Ukončení projektu – formální ukončení projektu. (4) 
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Metodika sleduje propojení mezi elementy procesů a témat. Vzájemné propojení je 

naznačeno v tabulce.  

Tabulka č. 1: Propojení procesů a témat podle metodiky PRINCE2  

Zdroj: (4) 

 Investice Organizace Kvalita Plány Rizika Změna Progres 

Zahájení 

projektu 
X X X X X   

Směrování 

projektu 
X    X   

Nastavení 

projektu 
X X X X X X X 

Kontrola etapy X  X  X X X 

Řízení 

dodávky 

produktu 

  X  X X X 

Řízení 

přechodu mezi 

etapami 

X X X X X X X 

Ukončení 

projektu 
    X X  
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2.4 Projekt 

Projekt chápeme jako soustavu činností, které směřují k jasně definovanému cíli a mají 

své zahájení a ukončení. Projekt je jednorázová transformace vstupů (informace, 

prostředí, materiál, finance, schopnosti a dovednosti zúčastněných zaměstnanců)  

na výstupy (cílové produkty nebo služby), za pomocí vývojových činností, 

uspořádaných do fází, etap, kroků a úkonů koordinovaných řídícími činnostmi. (1) 

Na realizaci se podílí tým řízený jednou osobou zodpovědnou za dosažení definovaného 

cíle projektu v určeném čase, rozpočtu a kvalitě.  

K základním charakteristikám projektu řadíme:  

- projekt má vždy definovaný cíl,   

- je časově limitován,   

- má definovaný rozpočet,  

- je jedinečný, 

- je plánovaný, prováděný a řízený. (2) 

Pro správné řízení postupu, vedoucím k cíli je nutné dodržovat vždy zvolenou sadu 

postupů, neboli metodiky a standardy, které jsou vhodné pro řízení projektů. (2) 

„Proces naopak je obecný sled činností určený k vykonání určité práce“ (1, str. 45). 

Proces není typický svým plánem, jako je to u projektu, ale podrobným popisem 

průběhu, vztahy mezi prvky, vlastnostmi a transformačními pravidly. (1) 
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2.4.1 Kategorie projektů 

Projekty se řadí do tří základních oddílů podle rozsahu, nákladů a času. Můžeme 

je také rozdělit na druhy podle jejich účelu, jak uvádí následující 2 tabulky.  

Tabulka č. 2: Kategorie projektů 

Zdroj: (3) 

Kategorie projektu Specifikace 

Interní/Externí 
Záleží, zda je výstup pro vlastní organizaci (interní) 

nebo pro zákazníka (externí) 

Velký/Střední/Malý Podle počtu činností a objemu finančních prostředků. 

Hard/Soft 

Rozdělení podle náročnosti měření výsledků projektu. 

U hard projektů je měření snadnější u soft projektů 

složitější. 

Jednoduché/vícezdrojové 

financování 

Projekty s jednoduchým financováním jsou kryté 

z jednoho zdroje a vícezdrojové ze dvou a více zdrojů. 

 

Tabulka č. 3: Projekty podle obsahu a účelu  

Zdroj: (2) 

Projekty Specifikace 

Spojené s výstavbou 
Projekty, kdy je nutná výstavba nebo rekonstrukce 

objektů 

Výzkumné a vývojové Projekty se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace 

Technologické Zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 

Organizační Změna určité struktury 
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2.5 Životní cyklus projektu  

Každý projekt má svůj osobitý životní cyklus. Odlišuje se v různých odvětvích či 

oborech, kde můžou mít již vytvořené specifické modely cyklů. Základní fáze ale 

zobecnit jde a jedná se o následující tři základní skupiny životních fází. 

Předprojektová fáze  

V této projektové fázi, která se také někdy nazývá předinvestiční, se analyzují různé 

možnosti realizace projektového námětu. Uvažuje se, zdali je projekt opravdu žádoucí  

a životaschopný, a zvažuje se způsob provedení projektu. Závěrem této části  

je doporučení, zda projekt realizovat či nikoli. (1) 

 

Obrázek č. 2: Postup v předprojektové fázi 

Zdroj: (1) 

Projektová fáze  

Tato projektová část, kterou můžeme nazvat fází investiční, zahrnuje všechny kroky 

projektu od jeho zahájení přes plánování až po samotnou implementaci. Výsledkem této 

fáze je ideální mít dokončený projekt a splnit vše, co bylo zacíleno. Dále se dá tato fáze 

dělit na několik stádii (3):  

- zahájení projektu,  

- plánování,  

- realizace,  

- ukončení projektu. (3) 

Poprojektová fáze  

Fáze označována jako fáze vyhodnocení nebo fáze provozu. Nastává po předání všech 

výstupů, které projekt zpracoval, a jeho ukončení. Provádí se analýza skončeného 

projektu a zhodnocení, zdali byl projekt úspěšný. V této fázi je nejlepší zpracovat 

všechny nabyté zkušenosti, aby se daly použít a vylepšovat na dalších podobných 

projektech. (3) 

nápad na 
projekt 

námět na 
projekt

studie 
příležitosti

upřesnění cíle
studie 

proveditelnosti 
doporučení 

ne/realizovat
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2.6 Předprojektová fáze 

K rozhodnutí, zda projekt spustit či nikoli, slouží řada metod a studií. Pokud se 

v průběhu této fáze na základě těchto metod zjistí, že je projekt nerealizovatelný, 

nepřínosný nebo dostatečně nezajímavý je možné ho kdykoli v této fázi zamítnout  

a nerealizovat. Je mnohem jednodušší projekt zastavit v této fázi než až ve fázi 

projektové. (3) 

2.6.1 Studie příležitosti 

Ke zhodnocení současného stavu organizace a jejího okolí, dále pak možných 

budoucích změn, slouží právě studie příležitosti. Správný námět na projekt musí být 

vytvořen podle současných možností určité organizace, jejích možností, znalostí  

a finančních prostředků. Nejčastější součástí této studie bývá SWOT analýza. (3) 

SWOT analýza  

O vznik této analýzy se zasloužil Albert S. Humphrey, který analyzoval data 500 

nejvýznamnějších firem v USA. Analýzu prováděl v souvislosti s projektem na Stanford 

Research Institute v šedesátých a sedmdesátých letech 20.století. (3) 

Umožňuje posouzení budoucí strategie prostřednictvím popisu jejích vnitřních silných  

a slabých stránek a také hrozeb a příležitostí v externím prostředí. Na základě zkoušek, 

hodnocení a úsudku analýza SWOT jasně zobrazuje postavení společnosti před 

navrhováním nové strategie. (6)  

SWOT analýzu je možné v teorii i praxi možné využít téměř na vše. Nejde jen  

o analýzu určitého projektu, ale také o projektový tým či jen námět na projekt. Když je 

prováděna analýza projektového týmu je potřeba ji provádět na všechny členy týmu ale 

také týmu jako celku. To platí, i když je předmětem analýzy projekt. (3) 

Tuto metodu je třeba zpracovat v týmu, kdy diskuze umožní objektivně posoudit 

všechny aspekty projektu. Nelze ji provádět v krátkodobém období, ale vymezit si na ni 

dostatek času a následně ji zhodnotit s odstupem času a až pak vydat finální verzi. (3) 
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Obrázek č. 3: SWOT analýza 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

2.6.2 Specifikace cílů 

Specifikace cílů projektu je jedna z nejdůležitějších bodů a také základní deska 

budoucího úspěchu. Při definování cíle je důležité brát v potaz námět projektu a také 

jeho okolí. I v této části se používá několik metod, které umožní určení cíle. (3)  

Základna projektového managementu  

Každý projekt má svůj specifický cíl, definovanou délku a stanovené limity pro čerpání 

zdrojů na realizaci. Což jsou tři základní charakteristiky – základny projektového 

managementu. Pro úspěšné splnění cíle projektu musí být tyto tři faktory v rovnováze. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Obrázek č. 4: Základny projektového řízení  

Zdroj: (8) 
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Obrázek 4 znázorňuje již zmíněné tři základny projektového managementu, ze kterých 

se díky projektu vytváří nová hodnota. Jedná se o:  

- čas, který omezuje jednotlivé aktivity v projektu a plánuje celkovou dobu 

trvání projektu,  

- dostupnost zdrojů, kvalita, které jsou pro případný projekt potřeba a ze 

kterých je následně čerpáno,  

- náklady, které jsou vynaloženy na zdroje, které se používají. (1) 

V případě, že dojde ke změně jedné ze základen projektového managementu, má to 

automatický vliv na zbývající základny. Třeba když bude potřeba dokončit projekt 

v kratším čase, ale se zachováním stejné kvality, než bylo naplánováno, je jasné, že 

bude potřeba více finančních prostředků. (8)  

2.6.3 Zhodnocení proveditelnosti  

Na základě doporučení předchozích studií ukáže nejvýhodnější postup k uskutečnění 

projektu. Specifikuje obsah, termín zahájení a ukončení, odhadované celkové náklady 

na projekt a odhadované potřebné zdroje. (7) 

V této fázi se navrhuje více možných variant, jak dosáhnout cíle ze současné situace  

a hodnotí všechny aspekty ovlivňující vývoj. (7) 

Obsah studie tvoří například:  

- analýza současného stavu, 

- odhad přínosů, 

- návrh milníků, 

- rozbor základních rizik, 

- odhad délky projektu, 

- odhad celkových nákladů. (7) 
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Zainteresované strany 

Zainteresované strany jsou skupiny či jednotlivci, kteří mají zájem na projektu a jsou 

jim ovlivnění či omezeni. (7) Lze je rozdělit na dvě hlavní skupiny a to: 

- primární – mají silnější vazbu na projekt (investoři, zaměstnanci, obchodní 

partneři, vedení organizace), 

- sekundární – přímá vazba není tak silná (veřejnost, konkurenti, média). (3) 

Někdy se rozlišují i podskupiny zainteresovaných stran:  

- přímí účastnící projektu – osoby, které se aktivně podílejí na projektu, mají 

své pravomoci a odpovědnost,  

- strany dotčené projektem – osoby dotčené realizací (hluk, prach) či 

výsledkem projektu (zvýšený silniční provoz). (3)  

Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram neboli diagram příčin a následků má za cíl nalézt všechna možná 

rizika a problémy, které můžou nastat v průběhu realizace projektu. Někdy je tento 

diagram také nazýván jako diagram rybí kost pro svůj specificky vzhled. Nejčastěji 

bývají do diagramu zapojované oblasti, kde se problémy mohou nejčastěji objevit. (9)  

Při hledání všech možných problému a rizik se nejčastěji používá brainstorming, aby 

bylo možné identifikovat opravdu všechny možné, i ty málo pravděpodobné problémy. 

Jedná se o týmovou metodu. (9)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Ishikawův diagram  

Zdroj: (10) 
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2.7 Projektová fáze 

Tento krok popisuje samotnou realizaci projektu, která se dále dělí na menší celky, 

které lze lépe a podrobněji popsat a řídit. Možností rozdělení, které se rozlišují podle 

kategorií projektů, je několik. Zde je popsána ta obecně nejjednodušší metoda 

projektového řízení. (3) 

2.7.1 Zahájení 

Pokud je projekt na základě předchozích studií ve fázi předprojektové doporučen na 

realizaci je úkolem zahájení uvést projekt v život. Cílem je vyhlásit projekt vymezením 

jeho základních atributů. (3) 

Zahajovací jednání 

Jedná se o chůzi, také nazývaná kick-off meeting, která oficiálně vyhlásí zahájení 

projektu a podá základní informace o představě budoucích přínosů. Jde se o formální 

schůzku, která informuje všechny účastníky projektu. Na této schůzi by neměli chybět 

tito členové: projektový tým, zainteresované strany a vedení firmy. (3) 

Projektový tým 

Projektový tým je základním stěžněm každého projektu. Jsou to osoby, které se podílí 

na realizaci projektu s přesně definovaným zadáním. Tým v průběhu realizace spadá 

pod projektového manažera, a každému jednotlivci je přiděleno oprávnění a 

odpovědnost vůči projektu. (1) 

2.7.2 Plánování 

Plánování neboli doplánování je etapa kdy ze zdrojů, které byly doposud získány 

v etapě zahájení se přetváří na taktické plánování pro realizaci projektu. Jedná se 

zejména o oblast času, technologií, zdrojů, nákladů a metodologií. Výsledkem 

plánování je sestavení časového rámce, finálního rozpočtu a detailních plánů. (3) 
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Vytvoření seznamu činností  

Tento krok následuje bezprostředně po sestavení WBS a měl by obsahovat všechny 

klíčové činnosti, které se očekávají v průběhu realizace. Také je potřebné uvést, jak 

dlouho je plánováno provádět určité kroky a zdroje, které k nim bude zapotřebí. Tyto 

zdroje se dělí na pracovní a materiálové podle typu projektu. (3) 

Milník projektu  

Slouží pro oddělení jednotlivých dílčích částí projektu. Jsou určeny již při počátečním 

plánování a slouží jako zpětná kontrola předem určených časových rámců. (7) 

Ganttovy diagramy 

Ganttův diagram je jeden z nejjednodušších diagramů jak na přehlednost, tak na 

zpracování. Názorně ukazuje úkoly, jejich začátky a také konce. Úkoly jsou 

organizovány ze shora dolů podle jejich následnosti a časová osa, na které se úkoly 

splňují je organizována horizontálně. (1)  

Na počátku činností na ose y nezáleží, je ale výhodné je seřadit podle aktivit, které 

začnout na začátku projektu a přidávat následující. Některé činnosti také mohou plynout 

souběžně a tímto i zkrátit celkovou dobu projektu. (3)  

I když jsou Ganttovy diagramy velice přehledné, mají i několik nevýhod, na které je 

potřeba poukázat. (8)  

Výhody:  

- jednoduché na kreslení i čtení, 

- velké využití,  

- zahrnuta ve většině počítačových programů,  

- přehledné činnosti,  

- možné zakreslit i bez programu. (8) 

Nevýhody: 

- nevýhodné, když jde o více činností,  

- obtížná aktualizace při zavádění změn,  

- nesrovná časové hledisko a náklady,  

- není zaznačeno, které úkoly výrazně ovlivňují délku trvání projektu.  

(8) 



28 

Zdroje 

Umožňuje zjistit potřebu zdrojů v průběhu realizace projektu. Definují se v tabulce 

zdrojů, která je součástí Ganttova diagramu. Uvádí se základní informace jako je název, 

typ, náklady a jednotky. Mezi tyto zdroje není zařazeno financování. Rozdělují se na 

materiálové (SW, služby, kabely apod.), u kterých není potřeba dostupnost ani pracovní 

kalendář. Další typ jsou pracovní zdroje, který má svou vlastní definici pracovního 

času. Nejedná se ale jen o lidi, ale také o specifické zařízení. (3) 

Histogram zdroje  

Výsledkem je přehled přetížení určitého zdroje. Vykresluje se pro každý zdroj 

samostatně v závislosti na využití a časového období. Činností může běžet několik 

souběžně, a proto je třeba v histogramu jasně definovat, které zdroje jsou kdy potřebné. 

(3) 

Rozpočet 

Jedná se o nedílnou součást plánování, který je podkladem pro koordinaci činností a 

dodávek. Je součástí hlavní projektové dokumentace a sestává se ze dvou fází a to 

konceptuální, která představuje předběžnou částku a z plánovací, která je maximálně 

přesná a závazná. (1) 

2.7.3 Realizace 

Po vytvoření kompletní projektové dokumentace, který obsahuje podrobně popsané 

všechny dílčí fáze průběhu projektu, je načase projekt spustit. Projekt je potřeba 

realizovat podle již sestaveného plánu bez dalších větších změn a zasahování do 

činností. (3) 

Podávání zpráv o stavu projektu 

Projektový manažer vyžaduje informace od svého týmu, aby mohl dále informovat 

řídící výbor o stavu a úspěšnosti projektu. Forma zpráv je volena tak, aby byla co 

nejefektivnější. Je mnoho možností, jak tyto zprávy formulovat a to například:  

- písemně (monitorovací zpráva, situační zpráva), 

- elektronicky,  

- pravidelné porady a schůze. (3) 
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2.7.4 Ukončení 

Poslední fáze před prozkoumáním výsledků projektu. Může se jednat o ukončení 

zkušebního provozu, předání k rutinnímu provozu apod. (3) Během ukončovacího 

procesu bývá zpracovávána závěrečná zpráva k projektu. Tato zpráva mimo jiné 

obsahuje soupis nově získaných zkušeností a doporučení, které je možné využít 

v podobných projektech v budoucnosti. Poté je možné rozpustit projektový tým. (7) 

U většiny projektů je výsledkem produkt či sužba, která je po této fázi spuštěna 

v ostrém provozu. Toto ale již není součásti řešeného projektu. (7) 

2.8 Poprojektová fáze  

Hlavním účelem této fáze je zhodnocení ukončeného projektu. Je potřeba zanalyzovat 

tento projekt a analýzou získané poznatky zaznamenat do tomu určených souborů. Tato 

fáze se často rozděluje do dvou částí a to:  

- vyhodnocení projektu, 

- zpracování návrhu na zlepšení.  

Je důležité, aby proběhly obě části poprojektové fáze z důvodu vypracování návrhu 

zlepšení, který je kritický pro eliminaci chyb v následujících projektech. (3)  

2.8.1 Analýza ukončeného projektu  

Analýza ukončeného projektu nastupuje bezprostředně po ukončení projektové fáze, 

neměla by se zbytečně odkládat. Tato fáze je také označována jako postimplementační 

analýza projektu. Hlavním cílem je zanalyzovat všechna důležitá fakta a podchytit  

a opakovat pozitivní postupy a nabyté zkušenosti na následující projekty. (3) 

Důležité dokumenty, ze kterých je potřeba čerpat informace jsou například:  

- návrhová a pracovní dokumentace, 

- situační zprávy, 

- hlášení o postupu jednotlivých činností, 

- záznamy z porad, 

- protokoly o průběhu projektu, 

- protokol o ukončení projektu. (3) 
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Pro zajištění nestranného uskutečnění této analýzy je potřeba, aby skupina složená na 

tento úkol nebyla jen z řad pracovníků, kteří se tohoto projektu účastnili, ale také 

z pracovníků, kteří se projektu neúčastnili. Tím se nemyslí zaměstnanec jiné firmy, 

protože jsou často takové projekty, a hlavně výsledek této fáze velice cenné pro firmu a 

chráněné know how. (3)  

2.8.2 Zpracování návrhu na zlepšení 

Tyto návrhy vznikají z předchozí fáze – analýzy ukončeného projektu. Drtivá většina 

těchto návrhů se týká technologicko-organizačních opatření. Také je potřeba 

aktualizovat všechna data týkající se projektu, která byla používána projektovými týmy.  

Následně je nutné všechna navrhnutá zlepšení projednat a nechat odsouhlasit příslušné 

osobě. Také pak navrhnout kontrolu, jak byly návrhy realizovány do dalších projektů. 

(3) 

2.9 Biometrické údaje 

Za biometrické údaje se považují takové, které mají svou unikátní a nezaměnitelnou 

biologickou charakteristiku člověka a které každého jedince jednoznačně identifikují.  

Rozlišují se dvě hlavní kategorie biometrických postupů, a to podle toho, jaká data 

používají: 

stabilní data – používají fyzické a fyziologické aspekty 

- verifikaci otisku prstu, 

- rozpoznávání duhovky, 

- analýzu sítnice, 

- rozpoznávání obličeje, 

- rozpoznávání tvaru ucha, 

- rozpoznávání hlasu, 

- analýzu vzorku DNA. 

dynamická data nebo charakteristiky chování – používají rysy chování 

- verifikaci vlastnoručního podpisu, 

- analýzu stisku tlačítek. (11) 
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Tyto údaje jsou neměnné a jedinečné a vždy se týkají jen jedné konkrétní osoby. Jejich 

shromažďování a zpracování je nyní podřízeno zvláštním pravidlům pro zpracování 

citlivých údajů.  

V běžném životě jsou již biometrické údaje zpracovávány například v podnicích pro 

evidenci docházky zaměstnanců (otisky prstů), či v přihlašování do výpočetní techniky 

jako například do mobilní telefony či notebooku, kdy se již běžně používá otisk prstu či 

snímek obličeje. (11) 

2.10 GDPR 

Od 25. května 2018 nabývá v Evropské unii v platnost tzv. Obecké nařízení o ochraně 

osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR). Jednou z hlavních 

změn je zařazení biometrických údajů do specifické kategorie osobních údajů. Změna 

bude oproti nynějším pravidlům zejména taková, že k uschovávání a zpracování 

biometrických údajů bude muset dát občan výslovný souhlas, který musí splňovat určité 

náležitosti spojené s touto novou úpravou. (12) 

Platí, že zpracování biometrických údajů je spojeno s vyšším rizikem pro subjekty, jejíž 

informace se zpracovávají. Dle GDPR je povinností ohlašovat jakýkoli případ porušení 

zabezpečení osobních údajů, a to jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak i 

samotnému subjektu. Z toho důvodu je nutné, aby byla změněna i forma zabezpečení. 

Doporučuje se například šifrování těchto údajů. (12)  

2.11 Biometrie v cestovních dokladech 

Dle nařízení rady EU z roku 2004 o bezpečnostních a biometrických prvkách 

v cestovních pasech je povinností pro všechny členské státy zavést prvky otisku prstů  

a snímku obličeje pro ověřování pravosti pasů a pro verifikaci držitele pasu. Česká 

republika tato pravidla implementovala podle nařízení a vydává tak biometrické 

cestovní doklady. Zavedení bylo rozděleno do dvou fází:  

1. Zavést první biometrický prvek (snímek obličeje) do cestovních dokladů 

vydávaných od září 2006, 

2. Zavést další biometrické prvky (otisky prstů) do cestovních dokladů vydávaných 

od března 2008. (13) 
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2.11.1 Důvody zavedení biometrie na OP  

Aktuálně se úroveň bezpečnostního opatření v národních dokladech totožnosti  

a dokladech o pobytu pro občany s bydlištěm v jiném členském státě vydávané 

členskými státy, výrazně liší. Toto zvyšuje riziko padělání a podvodů v dokladech 

a vede k obtížím pro občany usilující o uplatnění svého práva o volném pohybu. 

Zvýšením bezpečnosti dokumentů je důležitým faktorem pro zlepšení bezpečnosti 

v rámci EU. Zahrnutí biometrických identifikátorů a zejména přidání otisků prstů činí 

dokument spolehlivější a bezpečnější. V této souvislosti má zásadní význam postupné 

vyřazování dokumentů se slabými bezpečnostními prvky. (14)  

Hlavním cílem je zvýšit evropskou jistotu uzavřením bezpečnostních mezer, 

vyplývajících z nejistých dokumentů a usnadnit uplatňování práv EU na volný pohyb 

občanů EU, a to zvýšením spolehlivosti a přijetím jejich dokumentů v přeshraničních 

situacích. Toto opatření stanoví, že spolu s platným průkazem totožnosti nebo pasem 

mohou občané EU vstoupit do jiného členského státu a bydlet v něm a požádat  

o odpovídající pobytovou dokumentaci. Bohužel nikde není zakotven formát a normy 

pro průkazy totožnosti, které by měly být použity pro vstup nebo výstup z členských 

států EU. (14) 

V posledních letech byly zavedeny standardy EU pro několik identifikačních 

dokumentů. Zákony EU již stanoví normy pro bezpečností prvky a biometriku (obraz 

obličeje a otisky prstů) a to hlavně v pasech a cestovních dokumentech vydávaných 

členskými státy. Kvůli absenci standardů si členské státy mohou zvolit požadovaný 

formát pro karty trvalého pobytu a dokladů totožnosti. (14) 

Již v roce 2008 vyjádřili členské státy souhlas s využitím jednotného formátu a některé 

členské státy toto závazné, ale ne právně závazné usnesení přijalo. Několik států již 

vytvořilo online registry, které umožňují organizacím veřejného i soukromého sektoru 

ověřit platnost dokumentů. Nicméně neexistuje žádný společný zavedený přístup, který 

udává, jaká data a údaje by v dokumentu měla být požadována za minimum pro 

zlepšení bezpečnostních prvků dokumentů. Toto má za následek problémy s paděláním 

dokumentů ve všech členských státech. (14) 
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Toto opatření zlepší přijetí dokumentů v celé EU a zvýšením zabezpečovací funkce 

dokumentů. Přinesou přímé i opakované úspory nákladů a sníženou námahu občanů EU 

(např. kontrolní dokumenty pohraniční stráže) a provozovatelé veřejných a soukromých 

služeb (např. letecké společnosti, zdravotnictví, banky a pojišťovny či poskytovatelé 

sociálního zabezpečení). (14) 

Další výhody představují snížení podvodů s dokumenty a krádeže identity a obecně 

zvýšení úrovně bezpečnosti (snížení počtu trestných činů, podvodů, krádeží identity  

a terorismu) v rámci EU. Zahrnutí obou biometrických identifikátorů (obraz obličeje, 

otisky prstů) zlepší identifikaci osob a zvýší úroveň bezpečnosti dokumentů občanských 

průkazů občanů EU. (14) 

Tento návrh pozitivně ovlivňuje základní právo na svobodu pohybu. Spolehlivější 

identifikace jednotlivců bude možné pomocí použití biometrických dat, které zajistí, že 

osobní údaje budou přesné a chráněné. Je zde možný dopad na základní práva 

jednotlivců konkrétně se jedná o 7 článek listiny o dodržování soukromého života  

a článku 8 o právo na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních dat, zahrnující 

shromažďování, přístup a používání osobních údajů ovlivňuje právo na soukromí  

a právo na ochranu osobních údajů podle listiny. Zasahování do těchto základních práv 

musí být opodstatněné. (14) 

Povinné zahrnutí biometrických údajů do průkazů totožnosti občanů budou použity se 

zvláštními zárukami v souladu s těmi, které jsou zavedeny pro pasy, jak bylo uvedeno.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE   

V této kapitole bakalářské práce bude představeno, co vlastně představuje Správa 

základních registrů a čím se zabývá. V další části bude popsáno, co vlastně elektronická 

identita představuje a všechny náležitostí k ní.  

3.1 Představení Správy základních registrů 

Jak je již uvedeno v předchozím objasnění o projektovém řízení ve státní správě, v roce 

2012 vznikly řízené a sofistikované postupy pro řízení projektů ve státní správě – 

konkrétně na ministerstvu vnitra. V této části práce bych ráda popsala implementaci 

projektového řízení v jedné z podřízených organizací MV, v organizační složce státu, 

Správě základních registrů. 

Na úvod je představena SZR, protože státní správa není moc v obecném pojetí občanovi 

známa, a přitom je určena právě k tomu, aby lidem přinášela službu a nikoli formulář, 

zjednodušila řešení životních situací, nikoli ztížila život, šetřila čas a elektronizovala 

služby, nikoli nutila formulář a zdržovala frontou na úřadě atd. 

Správa základních registrů vznikla dle § 6 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech a jejím úkolem je zajištění provozu a bezpečnosti informačního systému 

základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností, 

realizace vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb 

informačního systému základních registrů a realizace vazeb mezi základními registry  

a agendovými informačními systémy, prostřednictvím služeb informačního systému 

základních registrů. (15) 

Zkráceně je SZR úřad, který odpovídá za provoz tzv. referenčních systémů a v nich 

obsažených údajů o občanech, podnikatelích, nemovitostech, tak, aby celá státní správa 

měla neustále zajištěno, že bude mít aktuální údaje, nutné pro výkony svých agend. 

Jednoduchým příkladem využití těchto centrálních systémů je občanský průkaz, pas, 

řidičský průkaz, jenž potřebují pro jejich výrobu zajistit pravdivé a aktuální neboli 

referenční data o občanovi/držiteli tohoto průkazu. A právě tato centrální data dodá 

SZR. (15) 
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3.1.1 Organizační struktura Správy základních registrů 

Organizační struktura SZR odpovídá standardní struktuře středních společností, tedy 

rozdělení odpovědností je do jednotlivých útvarů. Přesný popis odpovědností a činností 

útvarů je součástí tzv. Organizačního řádu, který je aktuální uložen na referenčním 

úložišti SZR a je pravidelně, nejméně 1x ročně aktualizován. Na obrázku č. 8 je 

uvedeno blokové schéma organizační struktury SZR. 

Obrázek č. 8: Organizační struktura SZR 2018  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

3.2 Projektové řízení ve Správě základních registrů 

SZR jako organizační složka státu s definovanými úkoly zavedlo pro plnění 

komplexních úkolů projektové řízení, aby tyto úkoly byly plněny systémově a byla 

možnost hlídat i finanční plnění v reálném čase. SZR vytvořilo v návaznosti na 

dokumenty MV vlastní metodiku řízení projektů, která rámcově popisuje řízení projektů 

správy základních registrů a vychází z metodologie ITIL a na něj navazující metodiku 

PRINCE 2. Dokument je uzpůsoben organizačnímu uspořádání SZR. Řízení změn  

a RFC (Change management) je řešen separátně a je ustanoven v metodice Change 

managementu SZR, jakož i jeho procesy. (15) 
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3.2.1 Charakteristika projektového řízení ve Správě základních registrů 

V rámci projektového řízení má SZR standardní pojetí charakteristik projektů, jako je 

zahájení a ukončení. Projekt je zde chápán jako jednorázová transformace vstupů 

(informace, prostředí, materiál, finance, schopnosti a dovednosti zúčastněných 

zaměstnanců) na výstupy (cílové produkty nebo služby), za pomocí vývojových 

činností, uspořádaných do fází, etap, kroků a úkonů koordinovaných řídícími činnostmi. 

Na realizaci se podílí tým řízený jednou osobou zodpovědnou za dosažení definovaného 

cíle projektu v určeném čase, rozpočtu a kvalitě. Projekt je tedy chápán jako jedinečný 

proces s definovanými parametry, přičemž splněny musí být alespoň dva  

z definovaných parametrů: 

- suma externích nákladů a investic je vyšší než 2 mil. Kč; 

- využití interních zdrojů je v rozsahu nad 100 MD; 

- doba trvání déle než 3 měsíců; 

- provázání s více než 2 systémy. (15) 

Role popsané metodice mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, 

ale nemusí to být pravidlem. Některé role v projektovém týmu na konkrétním projektu 

působí jen dle potřeby na stanovenou část své celkové kapacity. Zejména se jedná  

o specialisty z projektového týmu. Některé role mohou být naopak vykonávány pouze 

jednou osobou. (15) 

Specifická situace projektu může vyžadovat i přesun kompetencí pod jinou z rolí, než 

které je v metodice kompetence přiřazena. V průběhu řízení projektů vzniká projektová 

dokumentace, která dokumentuje životní cyklus projektu. K základnímu zaznamenávání 

projektu a projektové dokumentace slouží šablony dokumentů projektu, které jsou 

uloženy v příslušném adresáři (shodný s názvem RFC) na sdíleném disku. Evidenční 

systém je využit pro přiřazení jednoznačného ID, které je projektu nebo změně 

přiděleno a slouží jako identifikátor. Jako úložiště projektové dokumentace k úkolům, 

reportování, harmonogramu, milníkům a další činnosti spojené s projektovým řízením 

je určen sdílený disk a dokumenty jsou průběžně aktualizovány. (15) 
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SZR dělí projekty na interní a externí podle povahy projektu: 

a) interní projekt – řeší pouze interní potřeby úřadu bez vazby na základní registry 

b) externí projekt – je převážně zadán mimo SZR, může se jednat o komplexní 

změny ve více systémech a SZR zde většinou přebírá roli koordinátora projektu.  

Životní cyklus všech projektů zde dodržuje standardy a dělí se na zahájení, plánování, 

realizaci a ukončení. Po akceptaci projektu je projekt/dílo předán do standardního 

provozování za splnění všech kroků, nutných pro provoz a to i včetně zajištění 

finančních prostředků (pokud jsou potřeba). V rámci projektu jsou definovány 

jednotlivé odpovědnosti a schvalovací procesy, úložiště dokumentů a kontrolní fáze 

projektu. (15) 

3.2.2 Definice rolí a týmů projektu v SZR 

Projekt má svůj řád a má jasně definované role a týmy, které na dalších řádkách popíši.  

Řídící výbor 

Úroveň Řídícího výboru je nejvyšším orgánem řízení projektu. Jeho úlohou je podpořit 

týmy, monitorovat průběh projektových prací, garantovat plnění cílů a očekávání 

projektu a přispět k efektivní komunikaci a spolupráci při řešení projektu v rámci 

organizace. Úlohou Řídícího výboru je dále provádění hodnocení průběhu projektu  

v návaznosti na stanovený plán, harmonogram i rozpočet projektu. ŘV má pravomoci 

rozhodovat o změnách projektu, a odpovídá za plnění projektu. Schází se zpravidla 1x 

za dva měsíce, nebo podle potřeby a rozsahu projektu. (15) 

Hlavní tým projektu 

Projektový tým je výkonnou složkou projektu, který zpracovává výstupy projektu a plní 

úkoly podle schváleného harmonogramu, rozpočtu a pokynů Projektového manažera  

a je přímo podřízen Řídícímu výboru. Je nadřízen všem řešitelským týmům. Členy 

projektového týmu jsou i nejvyšší zástupci operativního řízení dotčených stran 

(Projektový manažer a Vedoucí projektu za dodavatele), kteří mají dostatečnou 

pravomoc pro rozhodování o klíčových aspektech projektu včetně věcného, 

legislativního, procesního a technologického hlediska. Schází se zpravidla každý druhý 

týden. (15) 
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Realizační týmy (Pracovní týmy) 

V případě složitosti projektu vznikají specializované a do určité oblasti zaměřené 

řešitelské týmy. Potřebné role ze zdrojových oblastí jsou poté, dle stejných pravidel 

jako do projektového týmu, alokovány do týmů řešitelských. Řešitelský tým je řízen 

Vedoucím řešitelského týmu, který je jmenován Projektovým manažerem. 

Dále zde lze charakterizovat projektové role v jednotlivých týmech, sponzora projektu  

a další podrobné role všech členů projektu. (15) 

3.2.3 Konkrétní projekty v SZR 

Za posledních 5 let bylo v rámci projektového řízení v SZR řešeno zhruba 20 větších 

projektů, avšak počet tzv. RFC (change request) bylo zhruba 500. Někdy nelze přesně 

stanovit hranici mezi velkým požadavkem a projektem, proto se v několika případech 

dá projektové řízení aproximovat i na tyto „menší požadavky“, a to proto, že se jedná o 

změny ve více systémech, kde je na konci tzv. release (implementace, nasazené) a je 

nutná koordinace více subjektů pro dodání výstupu. 

Jako projekty byly v SZR charakterizovány například implementaci novely zákona o 

základních registrech, tvorba hromadných výpisů a volebních seznamů, nový systém na 

evidenci přístupů k ZR, zákon o kybernetické bezpečnosti, základní registry 2.0  

a v neposlední řadě dvě důležité oblasti/projekty jako je komplexní implementace 

elektronické identifikace a podpora elektronické čísti nového občanského průkazu. 

Těmto tématům byla věnována následující kapitola. (15) 
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3.3 Občanský průkaz 

Občanský průkaz definuje zákon č. 328/1999 Sb., tedy Zákon o občanských průkazech. 

Zákon byl v minulých desetiletích několikrát novelizován, poslední verze je účinná od 

srpna 2017. Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů všem občanům České 

republiky a způsob prokazování jejich totožnosti. Do 30. června 2018 se jedná  

o fyzické prokázání totožnosti. Po tomto datu bude možno prokazovat totožnost  

i elektronicky. (15) 

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, 

podobu (černobílá fotografie) a státní občanství České republiky. V občanském průkaze 

jsou uvedeny i další povinné údaje jako je trvalé bydliště, ale i nepovinné jako je 

rodinný stav.  

Sice již dnes platí, že se občanovi vydává občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, 

nebo i s kontaktním elektronickým čipem (platí do 30. června 2018 a občan musí mít 

zájem o tento typ OP). Jeho platnost je omezena podle věku občana, kterému se vydává. 

Každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR obdrží OP, a je 

povinen jej mít vždy u sebe. OP lze vydat i občanovi mladšímu 15 let, nebo občanovi, 

který nemá trvalý pobyt na území České republiky, ale to na zvláštní žádost, jak uvádí 

výše uvedený zákon o občanských průkazech  

OP také obsahuje tzv. 2D kód, kterým se rozumí dvoudimenzionální čárový kód  

s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení. Tímto 

se ale ještě stále nemyslí elektronický OP, který už dnes může obsahovat kontaktní 

elektronický čip. Do tohoto čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze zapsat 

také další údaje, které ale musí být definovány v jiné legislativě. (15) 

Původní myšlenka využití OP s čipem vycházela z potřeb veřejné správy, která již po 

roce 2000 přišla s novými elektronickými službami pro občana, jako je datová schránka, 

nebo kontaktní místo CzechPOINT. Tyto služby měly jak fyzicky, tak vzdáleně 

využívat právě funkcionality Op s čipem. Dodnes však státní úřady nevyužily možnosti 

publikovat své služby elektronickou cestou, proto je celkový počet vydaných 

elektronických průkazů pouze zlomkem z celkového počtu vydaných OP (necelého 

0,5%). (15) 
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3.3.1 Vydávání občanského průkazu  

Vyřízení žádosti o novou OP je možné jak osobně na úřadě, nebo přes datovou 

schránku. Podmínky pro vyřízení přes datovou schránku jsou následující: 

- elektronický podpis, ne starší, než 1 rok 

- fotografie, ne starší, než 1 rok (15) 

Pro vyřízení je potřeba vyplnit formulář, vyfotit se a celé stvrdit svým podpisem na 

podpisovém terminálu. Kódy BOK a PIN se zadávají až při převzetí OP. BOK ale 

nezadávají občani mladší 15 let. (15) 

Off-line vyřízení žádosti je možné u těch občanů, kteří se nacházejí v ODN nebo ve 

vězení. Zaměstnanec si s sebou vezme předem vyplněný dokument, který občan 

podepíše a fotoaparát pro pořízení průkazové fotografie. Akci následně dokončují na 

úřadě. Při předání si s sebou musí vzít terminál pro zadání BOK kódu. (15) 

Aktuálně se v české republice nachází jen 0,5% OP s čipem. Čip bylo možné přidat do 

OP za poplatek 400kč. Od 1. července 2018 bude možné čip získat bezplatně. (15) 

Klasická platnost OP je tradičně 10 let. Občanovi mladšímu 15 let je OP vydávána na 

dobu 5 let a občan starší 75 let má platnost 35 let.  

Pokud chce občan požádat o vydání občanského průkazu, může podat žádost  

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze  

u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Od 1. ledna 2016 byla změněná 

příslušnost pro vydání občanského průkazu (byla zrušena místní příslušnosti podle 

trvalého pobytu občana). Bylo stanoveno, že vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, kde občan podá žádost o vydání občanského průkazu. 

Jak je uvedeno výše, pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci 

občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro 

jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání 

občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v elektronické podobě. Pak může občan 

zaslat tuto žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím datové 

schránky na předepsaném formuláři. (15) 

 



41 

Pokud se podíváme na vydávání osobních dokladů s pohledem na jednotlivé měsíce 

roku, pak jsou žádosti o OP rozvrženy lineárně v období celého roku na rozdíl od 

cestovních pasů, které si občané vyřizují sezónně. V průměru vyřídí úřady měsíčně  

120 000 – 150 000 žádostí o nové OP. Z toho vyplývá ale komplikace při předávání OP. 

Při běžných OP bez čipu trvalo předání pod 2 minuty. Nyní, z důvodu zadávání BOK  

a PIN trvá předání v průměru okolo 4 minut. (16) 

3.3.2 Převzetí občanského průkazu  

Občanský průkaz si může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

u kterého podal žádost o vydání občanského průkazu. Pokud chce občan převzít 

občanský průkaz se strojově čitelnými údaji u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, lze za správní poplatek, ale musí toto uvést ve své žádosti.  

Vždy se vyžaduje osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, 

popřípadě jeho zákonným zástupcem nebo to může být i pěstounem, a to, pokud se 

jedná-li o dítě ve věku do 15 let. Opatrovník pak přebírá a převzetí občanského průkazu 

svým podpisem potvrzuje za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není 

způsobilý požádat o vydání občanského průkazu. Občanský průkaz lze převzít za 

občana staršího 15 let, a to členem domácnosti, jemuž oprávnění k zastupování občana 

schválil soud. (16) 

3.3.3 Zabezpečení současného občanského průkazu 

Již dnes je občanský průkaz zabezpečen osobním bezpečnostním kódem, tzv. BOK. Ten 

si občan zvolí při převzetí občanského průkazu tak, že tento BOK následně slouží k 

autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu a při komunikaci  

s informačními systémy veřejné správy (omezení BOKu je v případě, pokud je 

držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, dále občan, kterému byla omezena 

svéprávnost). (16) 
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3.4 Technologické zázemí při výrobě občanského průkazu 

Tato kapitola je zaměřena na to, jak fungují podpůrné systémy a technologie pro 

bezproblémové vydávání občanských průkazů, včetně zabezpečení procesu.  

3.4.1 Pracoviště pro vyřízení žádosti  

V ČR se nachází celkem 205 úřadů s rozšířenou působností a dalších 22 městských částí 

v Praze. Brno jako největší úřad s rozšířenou působností má pod sebou o všechny 

občany, kteří nemají trvalý pobyt v ČR. Na těchto úřadech je situováno celkem 800 

pracovních stanic pro vyřizování žádostí o nový OP. (16) 

Pro operaci na těchto pracovištích musel být všechen personál odborně vyškolen. 

Celkem bylo vyškoleno 1500 zaměstnanců úřadů jednodenním školení, kde je školitelé 

naučili jak pracovat s novým systémem a vybavením. Proškoleni jsou přibližně dva 

zaměstnanci na jednu pracovní stanici z důvodu zastupitelnosti v případě nepřítomnosti.  

Pro práci se systémem je nutné, aby měl zaměstnanec svou přístupovou kartu  

s certifikátem, aby se mohl do aplikace dostat a mohl s ní pracovat. Také je nutné, aby 

byl certifikát na přístupové kartě byl registrován a zaveden u MV. (16) 

Existuje několik druhů certifikátů například na právě zmiňované OP nebo na vyřizování 

nových cestovních pasů. Pokud se pokusí zaměstnanec přihlásit do části aplikace, na 

kterou nemá certifikace, systém ho nepustí pro nedostatečná oprávnění.  

Je také zavedena technická podpora při jakémkoli problému jak s aplikací, tak 

s jakýmkoli jiným zařízením na pracovišti. (16) 
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3.4.2 Vybavení pracoviště  

Každé nové pracoviště pro vydávání občanských průkazů je vybaveno následujícími 

technologiemi:  

- stolní počítač s dvěma monitory, 

- fotoaparát,  

- tiskárna na oboustranný tisk,  

- čtečka čipových karet,  

- terminál,  

- podpisový tablet,  

- čtečka paměťových karet,  

- off-line terminál,  

- off-line fotoaparát. (16) 

Jelikož není nutné nosit papírovou fotografii pro vyřízen žádosti o nový OP, je potřeba, 

aby na pracovišti byl fotoaparát, který fotografii nahraje digitálně do systému. Žádost se 

vždy tiskne oboustranně, aby se části žádostí neztrácely a nedocházelo k možným 

komplikacím. V příloze č. 1 je zobrazena školící verze žádosti o vydání občanského 

průkazu. Pro přihlášení do aplikace je nutné se přihlásit pomocí čipové karty, jak už 

bylo zmíněno výše. Terminál se využívá pro zadávání BOK, který slouží jako 

přístupové heslo na čipový OP. Podpisový tablet je používán pro elektronické zadávání 

podpisu, který je následně zapsán na OP tak, jak jsme zvyklí. Off-line vybavení 

pracoviště je použito při vyřizování žádostí mimo úřad. Například při docházení do 

domova důchodců či do věznic, nebo k osobám se sníženou pohyblivostí. (16) 

3.4.3 Zabezpečení systému 

Pro případ, kdyby došlo k výpadku systému, či elektřiny jsou všechny počítače 

zálohované na sekundární uložiště. Zálohovány jsou všechny aktuálně otevřené žádostí 

občanů. Spis se smaže až poté, co je žádost odeslána. (16) 

Všechny počítače jsou dálkově spravované a je možné je dálkově vzbudit pro případy 

aktualizace. Kdyby došlo k poškození či kdyby byl počítač nefunkční, probíhá výměna 

kus za kus vždy do 2. dne, aby nedošlo k dlouhodobému výpadku po dobu opravy. (16) 
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3.5 Elektronická identifikace 

To, co bylo uvedeno v předchozích kapitolách, ale není jediná odpovědnost tohoto 

úřadu – každý se musí rozvíjet, a kupodivu to dělá i státní správa. V roce 2018 bude 

Správa základních registrů pokračovat v plnění legislativních úkolů, jako je např. 

usnesení vlády č. 833/2016 ze dne 21. září 2016, které mimo jiné ukládá Správě 

základních registrů zajistit testovací prostředí pro „Národní identit ní autoritu“. (15) 

Pojem Národní identitní autorita byl později definován zákonem č. 250/2017 Sb., o 

elektronické identifikaci (dále „ZOEI“) jako „Národní bod pro identifikaci a 

autentizaci“ a Správa základních registrů se tak nejpozději 1. července 2018 stává 

správcem národního bodu a současně i kvalifikovaným poskytovatelem a 

kvalifikovaným správcem. A toto vše souvisí s dalším zákonem, a to č. 250/2017 Sb., o 

elektronické identifikaci – tedy vybudování Národního bodu, Národní certifikační 

autority (NCA) a národní identifikační autority (NIA) včetně vybudování systémů 

propojení s ostatními systémy EU a evidence vydaných prostředků pro elektronickou 

identifikaci. (15) 

Realizace projektů vývoje modulů NIA a NCA znamená důležitý krok ve změně 

komunikace občana se státem – tato pravidla v mezinárodním evropském pojetí 

definovala evropská komise pod názvem EIDAS neboli nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 

a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která upravuje elektronickou identifikaci, dále dopady 

novely zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech a primárně výstupy RIA nového 

zákona o elektronické identifikaci. (15) 

Je-li shrnuto vše výše, znamená toto vše jednu klíčovou změnu v rámci ČR, a to 

vytvořit a dát občanovi k dispozici zaručený, bezpečný a jednoduchý nástroj pro 

elektronickou komunikaci se státem, vlastně postupně nejen se státem. Aby stát navázal 

na strategii, kterou si zvolil, byl pro účely elektronické identifikace vybrán občanský 

průkaz, který je úředním dokladem, splňuje požadavky na bezpečnost, a nabízí nejvyšší 

úroveň důvěry podle výše uvedené legislativy. (15) 
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Projet změny plastové kartičky na nástroj elektronické identifikace, tedy občanského 

průkazu s čipem, bylo zvoleno jako konkrétní téma této bakalářské práce právě proto, že 

se jedná o velmi zajímavé téma, jak státní správa mění nástroje a komunikaci občana se 

sebou. 

3.6 Elektronický občanský průkaz  

S novým OP je spjata tzv. elektronická identita. Ta je definována primárně v evropském 

nařízení eIDAS, nařízení evropského parlamentu a rady EU číslo 910/2014  

o elektronické identifikaci a službách vytvářející důvěru. (15) 

Elektronická identita bude mít zásadní význam pro občany ČR, umocní totiž 

komunikaci se státními úřady způsobem, který je rychlejší a pohodlnější, než fyzická 

návštěva úřadu v úřední hodiny. Tím se občanovi má otevřít možnost vyřídit své životní 

situace a komunikaci se státem z domova, z dovolené, prostě všude, kde bude mít 

dostupný internet. Je třeba také zmínit podporu handicapovaných osob, které jsou dnes 

závislé na osobní návštěvě úřadu. (15) 

Nový elektronický OP, jak se pracovně nazývá plastová kartička opatřená novým 

čipem, který se bude vydávat od 1. července 2018, zaručí elektronické služby tzv. 

nejvyšší důvěry podle výše uvedeného nařízení eIDAS. SZR a MV tak vytvoří zcela 

nový důvěryhodný a bezpečný systém, který bude obsahovat identitní prostor osob a 

bude mít dopady na právní jednání těchto osob v rámci bezpečného kybernetického 

prostoru. Vše bude totiž vytvořeno státními institucemi, bude jimi následně dohlíženo, 

spravováno a provozováno. Vlastně se vytvoří nový systém pro elektronickou 

identifikaci a autentizaci, který bude garantovat stát, a to je v rámci EU nejvyšší garance 

bezpečnosti pro občany. (15) 

V rámci uvedených zákonů bude vytvořen i tzv. Národní bod, který bude jako sdílená 

služba eGovermentu poskytovat propojení elektronických identit v rámci EU. (15) 
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3.6.1 Elektronická identita 

Aby byl vysvětlen pojem elektronické identity, je potřeba se ohlédnut trochu do 

minulosti. Historie evidence občanů a matrik sahá až do 16 století, ať již kvůli evidenci 

chlapců ve vojenských matrikách, nebo narozených dívkách a jejich seznamech 

v církevním světě. Samotné „osobní doklady“ pak vznikaly již v dobách Marie Terezie, 

ale průkaz totožnosti, jak jej známe, vznikl až v roce 1919. Téměř sto let se jednalo  

o identifikační veřejnou listinu, která byla využitelná pouze prezenčně, tedy bez 

jakéhokoliv kontaktního propojení se systémy veřejné správy. První verze 

elektronického občanského průkazu pak byla vydávána od roku 2000, a to díky strojově 

čitelné oblasti. Čip se na nám poslední známou verzi plastové kartičky dostal v roce 

2012, a to jako „nepovinný“ a ještě za příplatek 500,- Kč. Již do tohoto čipu bylo možné 

nahrát například certifikát k elektronickému podpisu. (15) 

Potřeba posunout se dál byla rozběhnuta tehdy, když ministerstvo vnitra v rámci 

strategických cílů definovalo jeden z okruhů s názvem Elektronická identita 

(Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, 

Strategický cíl 3). Hlavním cílem tohoto úkolu je zavedení elektronické identity fyzické 

osoby, oprávnění fyzické osoby, mandát fyzické osoby, role fyzické osoby. Ne náhodou 

je klíčovým spolupracujícím subjektem SZR. V jednotlivých informačních systémech 

veřejné správy jsou postupně srovnány databázové záznamy o jednotlivých obyvatelích. 

Je tedy možné tvrdit, že identitních prostorů existují stovky, možná tisíce, ale jejich 

provázanost je v samotných počátcích. Zároveň neexistuje provázanost na občanský 

průkaz a podobné typy státem vydávaných dokladů. Cílem je dosáhnout stavu, kdy jsou 

relevantní identitní prostory jak koncových uživatelů, tak i úředníků veřejné správy 

provázány. (15) 

Elektronickou identitu lze tedy chápat jako elektronický obraz identity občana 

v kyberprostoru, a to za vysokých bezpečnostních podmínek a pravidel. 
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3.6.2 Identifikační certifikát 

V této bakalářské práci se mnohokrát zmiňuje pojem identifikačního certifikátu, proto je 

třeba pro pochopení jej více popsat. ICRT je důležitý pro vydávání všech občanských 

průkazů s kontaktním elektronickým čipem po 30. června 2018.  

Všechny údaje související s identitou občana jsou ve viditelné podobě vytištěny na OP. 

ICRT bude elektronickou kopií těchto údajů, a bude uložen v kontaktním elektronickém 

čipu, kde se povedou tyto údaje: identifikační certifikát občanského průkazu, který 

obsahuje číslo občanského průkazu a identifikační údaje držitele (jméno, popřípadě 

jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, u občanů 

narozených v cizině kód státu narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, 

rodinný stav nebo registrované partnerství, nezkrácená podoba jména a příjmení, datum 

skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej 

vydal, titul). (15) 

Jak je uvedeno v jiných kapitolách, údaje do identifikačního certifikátu zapisuje 

výrobce, což je v případě občanského průkazu STC. S příchodem eOP souvisí zavedení 

nových kódů, které občan může zadávat při převzetí občanského průkazu, nebo kdykoli 

poté. Jedná se o deblokační osobní kód a identifikační osobní kód pro účely aktivace 

identifikačního certifikátu (zablokování, odblokování). Změnu identifikačního osobního 

kódu a deblokačního osobního kódu lze provést s využitím zvláštní elektronické 

aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při výdeji 

eOP pak obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci 

identifikačního certifikátu. (15) 

Pak již následují další procesy jako je zápis digitálně zpracovaného podpisu občana 

v systému evidence OP, občan si bude moct zvolit, jak jej úřad vyrozumí o možnosti 

převzetí nového OP (textovou zprávou, nebo prostřednictvím elektronické pošty). (15) 

Nově se zavádí pojem zablokování funkce autentizace držitele OP, a to z důvodu 

rychlého řešení životní situace při ztrátě nebo odcizení OP. Občan se tak bude moci 

obrátit v kteroukoliv denní hodinu telefonicky na SZR a požádat o zablokování 

elektronické části OP – identifikačního certifikátu, a to za podmínek ověření podle 

bezpečně nastavených pravidel. Proces zablokování tak zajistí občanovi, že nebude 

zneužita jeho elektronická identita pro účely, které definuje zákon. (15) 
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3.6.3 Využití elektronického občanského průkazu 

Občanský průkaz kromě doposud běžně využívaných a zákonem stanovených situací 

(prezenční dokládání údajů resp. prokazování totožnosti držitele OP na místě) má 

sloužit zejména: 

a) K bezpečné identifikaci držitele eOP pro přístup k informačním systémům 

veřejné správy, kde eOP je bezpečným prostředkem pro elektronickou 

identifikaci splňující požadavky nařízení eIDAS pro vysoký stupeň důvěry 

b) Jako kvalifikovaný prostředek (QSCD) pro vytváření kvalifikovaných podpisů 

vydávaných NCA pro bezpečnou a důvěryhodnou autorizaci úkonů vůči veřejné 

správě 

c) Jako bezpečné úložiště certifikátů podle zákona o službách vytvářejících důvěru 

a dalších identifikačních certifikátů držitele eOP 

d) K výdeji prokazovaných údajů o držiteli OP při prezenčním prokazování 

totožnosti (15) 

eOP má, v rámci bodu a), i dle návrhu zákona o elektronické identifikaci splňovat 

takové požadavky, aby systém pro elektronickou identifikaci založený na bezpečném 

prostředku eOP splňoval kritéria k oznámení takto vytvořeného systému elektronické 

identifikace podle nařízení eIDAS. (15) 

Současně pro splnění bodu b) musí splňovat požadavky kladené na vytváření 

kvalifikovaných podpisů podle nařízení eIDAS a zákona o službách vytvářejících 

důvěru. (15) 

 

 

Obrázek č. 9: Elektronický občanský průkaz  

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Na obrázku č. 9 jsou oranžovou barvou uvedeny funkce OP s čipem, které jsou 

obsaženy již v současném řešení eOP na základě platného znění zákona  

o občanských průkazech. Nově se tedy eOP stane v 1. fázi bezpečným prostředkem pro 

elektronickou identifikaci (zachyceno modrou barvou) a ve 2. fázi kvalifikovaným 

prostředkem pro vytváření kvalifikovaných podpisů držitele občanského průkazu. 

Současně eOP umožní výdej prokazovaných údajů, které v kombinaci s BOK umožní 

bezpečnou autentizaci držitele OP při prezenčním prokazování totožnosti. (15) 

3.6.4 Proces výroby eOP s identifikačním certifikátem 

Na této kapitole je obsah zaměřen na vlastní technologický proces výroby eOP, 

rozdělení kompetencí několika státních úřadů, a to jak blokových schématech, tak 

v technologických krocích. Na výrobě občanského průkazu se podílí ministerstvo 

vnitra, správa základních registrů a státní tiskárna cenin (dále jen STC). Ministerstvo 

vnitra je centrální úřad, který ze zákona o OP odpovídá za celý proces výroby eOP, ale 

nepodílí se na všech krocích. Státní tiskárna cenin vyrábí vlastní OP na výrobní lince, 

která zajistí také výrobu čipu a nahrání identifikačních dat, čímž vznikne identifikační 

certifikát na OP. Certifikační autorita, která zajišťuje proces generování identifikačních 

certifikátů je rozdělena na dvě části, kde ROOT (kořenová) certifikační autorita spadá 

pod kompetenci SZR a vydávající CA, která pak generuje vlastní identifikační certifikát 

je součásti výrobní linky OP, tedy spadá pod kompetenci STC. Další kompetence SZR 

je vést evidenci vydaných identifikačních certifikátů. K tomu slouží informační systém 

NIA, který spravuje a provozuje SZR. (15) 
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Níže jsou popsány jednotlivé kroky při výrobě OP s identifikačním certifikátem. 

 

 

Obrázek č. 10: Proces výroby eOP s identifikačním certifikátem 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

1. Občan nebo jeho zástupce požádá na ORP o nový eOP. 

2. ORP ověří totožnost občana, tj. občana autentizuje.  

3. ORP ověří, že občan je oprávněn požádat o příslušný eOP, tj. občana autorizuje.  

4. ORP odešle žádosti o vydání eOP do Centrálního systému CDBP (Cestovní doklady 

s biometrickými prvky). 

5. Centrální systém CDBP předá žádosti do výroby/personalizace STC (Státní tiskárna 

cenin). 

6. STC výroba/personalizace vyrobí eOP, který obsahuje identifikační certifikát. 

Dvojici klíčů bude generovat čip zabudovaný do eOP na výzvu výrobní linky 

umístěné v STC výroba/personalizace. Soukromý klíč bude uložen v chráněné 

oblasti paměti čipu a nikdy čip neopouští. STC výroba/personalizace si vyžádá od 

čipu veřejný klíč, vytvoří k němu žádost o jeho certifikaci a pošle ji vydávající CA. 

Ta vygeneruje identifikační certifikát eOP, předá ho výrobní lince a ta ho uloží do 

čipu. 

7. STC předá vyrobené eOP na Ministerstvo vnitra (MV) a MV poté rozešle eOP na 

příslušné ORP. 
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8. STC předá MV datový nosič k vyrobeným eOP, MV nahraje obsah nosiče do CS 

CDBP a ten odešle informace o vyrobených eOP, vydané certifikáty a informace o 

držitelích certifikátů do NIA a data do AIS Evidence OP. Data obsahují mj. všechny 

certifikáty uložené do všech eOP, které opustily STC. 

9. NIA přečte z certifikátů čísla eOP a zaeviduje vydané eOP ve své interní evidenci. 

Potřebné údaje jsou: 

a. sériové číslo certifikátu, 

b. doba platnosti certifikátu od – do, 

c. identifikace vydávající CA, 

d. identifikace klíče, který vydávající CA použila k vydání identifikačního 

certifikátu, 

e. číslo eOP.  

Identifikační certifikát je ve stavu Vydaný a funkce elektronické autentizace je ve stavu 

Neaktivovaná. 

Personalizace eOP včetně generování a ukládání identifikačního certifikátu probíhá 

v off-line režimu v uzavřených režimových prostorách STC. (16) 

  



52 

3.6.5 Proces převzetí eOP občanem 

Na následujícím schématu je popsán proces při převzetí eOP občanem, zadání BOK 

kódu a jeho uložení do systému.  

 

 

Obrázek č. 11: Převzetí eOP občanem 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

1. Občan nebo jeho zástupce se dostaví na ORP k převzetí eOP. 

Během převzetí eOP může občan provést aktivaci identifikačního certifikátu a tím i 

aktivaci funkce elektronické autentizace držitele. Aktivaci může provést také kdykoli 

později. 

2. ORP ověří totožnost občana, tj. občana autentizuje. 

3. ORP ověří, že občan je oprávněn převzít eOP. Tj. občana autorizuje. 

4. Občan si zvolí BOK (bezpečnostní osobní kód).  

Občan si musí (s výjimkami uvedenými v zákoně) při převzetí eOP zvolit na BOK 

pád-u BOK a může si zvolit PIN a PUK k oblasti čipu určené pro ukládání dalších 

certifikátů. 

Technicky bude realizováno tak, že úředník vloží eOP do BOKpad-u. BOKpad je 

periférií PC, na kterém běží aplikace CDBP. Občan na klávesnici zvolí BOK. 

BOKpad je fyzické zařízení vybavené čtečkou čipů eOP, klávesnicí a displejem. 

5. Aplikace CDBP zaznamená převzetí eOP občanem do AIS Evidence OP. 

6. AIS Evidence OP zaznamená převzetí eOP občanem do ROB. Tj. zaznamená do 

ROB číslo eOP. Tato operace může trvat až 2 hodiny. 

7. BOKpad odešle BOK na BOK server CDBP. 

8. BOK server CDBP uloží BOK do ROB. (16) 
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3.7 Ishikawův diagram 

Obrázek č. 12: Ishikawův diagram  

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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3.8 SWOT analýza  

SWOT analýza byla zpracována na základě informací získaných z rozhovorů a interních 

zdrojů SZR a MV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Silné stránky:  

- unikátní produkt 

- dobře zavedený IS 

- silné partnerství 

- zaškolený personál  

- snížení interních nákladů 

- zjednodušení práce zaměstnanců 

ORP 

 

Slabé stránky: 

- vysoké náklady 

- čas na zprovoznění projektu  

- časová náročnost 

- delší obsluha při vydávání 

 

-  

 
Příležitosti 

- zvýšení důvěryhodnosti u občanů 

- spolupráce s dalšími státními 

orgány  

- vznik nových možností uplatnění 

eOP 

 

 

Hrozby: 

- legislativní omezení 

- nedostatečný podklad v zákonech 

- dlouhý legislativní proces 
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3.9 Zhodnocení analytické části  

Aby byl čtenář uveden do problematiky a tato práce obsahovala kompletní údaje, je 

v analytické části nejprve popsána organizace veřejné správy a to konkrétně v úřadě 

SZR, který patří mezi velmi perspektivní úřady v ČR díky svým odpovědnostem. Tento 

úřad bude v budoucnu klíčovým partnerem státu pro elektronizaci, a díky tomu má  

i velmi dobře zavedeny metodiky projektového řízení. Pomocí metodik se úřadu daří  

i implementace procesů podle evropských norem, které jsou podkladem pro certifikace, 

jenž SZR získalo.  

Po představení problematiky výroby občanských průkazů je práce zaměřena na 

elektronickou identifikaci. Mezi klíčové projekty na SZR patří nové pojetí občanského 

průkazu, a díky tomu byl vybrán konkrétní projekt, a to implementace identifikačního 

certifikátu na čip OP, neboť od 1. července 2018 bude každý OP tento čip obsahovat 

z výroby. Zvýší se tím výrazně bezpečnost a přesnost identifikace občana.  

3.9.1 Nedostatky a návrhy 

Z výše uvedené analýzy vyplynulo, že je možné požádat o vydání OP jen na místech 

tomu určených, což jsou v tomto případě jen ORP. Na tomto místě je nutné si nový OP i 

vyzvednout (zadat BOK a PIN).  

Také je uvedeno, že OP obsahuje jen zákonem ustanovenou černobílou fotografii, která 

je jako jediným identifikátorem občana.  

V rámci analytické části se šlo seznámit s přínosy, ale i s nedostatky procesů podávání 

žádostí o OP, které by mohly zlepšit či zrychlit procesy vydávání OP. 

Například využití online podávání žádostí se omezuje pouze na případy, kdy od 

posledního vydání OP na ORP neuplynula doba delší, než je jeden rok. V tomto případě 

se nabízí prodloužení doby, která uplynula od minulého vydání OP z jednoho na pět let. 

Mezi další zlepšená a zrychlení vydávání OP patří možnost snížit věkovou hranici, pro 

podání žádosti pomocí datové schránky, a to z dnešních 18 na 15 let, pro držitele datové 

schránky. S tímto zlepšením by však souvisela změny zákona o datových schránkách, 

jenž umožňuje vlastnit datovou schránku až od 18 let.  
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Dále bylo zjištěno, že kontaktní místo CzechPOINT dnes nemá mezi svými agendami 

možnost požádat o vydání OP, což by pro občany znamenalo výrazné rozšíření počtu 

kontaktních míst pro podání těchto žádostí, samozřejmě jen pro určité životní situace, 

aby nedocházelo ke zneužívání a bezpečnostním incidentům. 

V neposlední řadě lze také konstatovat, že je potřeba se dnes zabývat více ochranou 

osobních údajů, a to vzhledem k platnosti nařízení GDPR v rámci evropské unie. Z toho 

zde vyplynulo a je doporučeno širší využití biometrických údajů pro zvýšení 

bezpečnosti při identifikaci občana, tedy například zavedení biometrických údajů do 

identifikačních karet. Evropská unie připravuje v rámci zabezpečení například nařízení, 

kde bude stanoveno využití biometrických údajů v identifikačních kartách. Občanské 

průkazy dnes tyto údaje neobsahují, oproti tomu cestovní doklady obsahují biometrické 

údaje na bezkontaktním čipu. 

Tyto zjištěné nedostatky a doporučení jsou níže rozvedeny v kapitole 4., a to projekty, 

které se zabývají vlastními návrhy řešení. 

 

  



57 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

Základním obsahem této kapitoly jsou dva vlastní návrhy na řešení projektu, které by na 

základě mých poznatků mohly přinést zlepšení v oblasti obsluhy občana a uspoření času 

a prostředků státní správy, druhý návrh se zabývá zvýšením bezpečnosti v návaznosti na 

nařízení Evropské Unie eIDAS, a to využitím biometrických údajů.  

4.1 Návrhy změny procesu   

V kapitole 3.3.1 je podrobně popsán proces, který řeší vydání OP. Pokud má stát 

uloženou občanovu digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů 

nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, 

neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu 

prostřednictvím datové schránky na předepsaném formuláři. Na základě mých studií je 

doporučeno v tomto případě rozšířit možnosti žádostí o vydání OP, které je popsáno 

níže.  

Vydání OP pro občany mladší 15 let – v tomto případě je doporučeno ponechat 

stávající proces žádostí, vzhledem k tomu, že se jedná o neplnoletého občana, a je nutná 

účast zákonného zástupce při vydání OP.  
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4.1.1 Verze 1  

Název projektu: Podání žádosti o OP prostřednictvím datové schránky pro občany 

mezi 15 a 18 rokem  

Zde by došlo k rozšíření oprávnění využití datových schránek (dnes může mít fyzickou 

datovou schránku pouze občan starší 18 let). Právě toto rozšíření oprávnění by 

umožnilo využít formulář „žádost o vydání OP“, který je součástí podání cestou datové 

schránky. V rámci tohoto procesu se využívá již ověřená totožnost občana (fyzické 

ztotožnění při první žádosti o OP v 15 letech, fyzické ztotožnění při zřízení datové 

schránky), čímž by byla zaručena bezpečnost ověření totožnosti žadatele.  

Cíl projektu: rozšíření a zrychlení možností podání žádosti o nový OP (ztráta nebo 

odcizení). 

Obsah a rozsah projektu: jak bylo zjištěno z procesu MV, je nutné nejdříve vytvořit 

legislativní návrh, kdy návrh změny zákona, a to vyplněním příslušných formulářů, 

které jsou k této oblasti veřejné správy určeny. K tomuto návrhu je nutné vytvořit 

finanční analýzu dopadů tzv. RIA, která podrobně rozepíše varianty a jejich finanční 

náročnost. V rámci tohoto návrhu se pak doporučí nejvhodnější varianta. Takto 

připravená sada dokumentů se vloží do mezirezortního připomínkového řízení, jehož 

výsledkem je návrh změny zákona. Ten již pak žije svým životem, tedy je předložen 

výborům poslanecké sněmovny, poslanecké sněmovně, vládě, a po schválení všemi se 

předkládá prezidentovi republiky k podpisu. Poté již následuje pouze publikace nového 

znění ve věstníku a ve sbírce zákonů. Toto je nutný legislativní krok pro jakoukoliv 

změnu nebo vytvoření zákona. Budu se na něj odvolávat i v dalších variantách mých 

návrhů zlepšení, a nazvu jej „legislativní proces“.  

Vlastní rozsah tohoto projektu je charakterizován do následujících fází:  

a) Analytická fáze – součástí této fáze bude analýza současného stavu a pak návrh 

textů pro změnu legislativy a dalších právních předpisů. Je zde nutné analyzovat 

dopady mnou navrhované změny i do existujících procesů ve státní správě, tzv.  

i návrh změn formulářů (tištěných i elektronických). Výsledkem této analýzy 

bude zadání změn. Tato fáze bude trvat 2 měsíce.  
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b) Schvalovací fáze – do této fáze patří mnou výše uvedený legislativní proces, 

schválení financí pro vlastní realizaci změn. Výsledkem této fáze bude schválení 

změn legislativy a souvisejících procesů. Tato fáze bude trvat 3–5 měsíců a to 

podle doby projednávání ve výborech a podvýborech poslanecké sněmovny.  

c) Realizační fáze – jedná se o vlastní realizaci řešení, myšleno implementace 

změn zákona v prostředí státní správy, a to včetně souvisejících vyhlášek. Tyto 

změny mohou mít dopady do informačních systémů, jak bude vycházet 

z dokumentů RIA. Součástí této fáze tedy mohou být i podprojekty v oblasti 

informačních systémů. Poslední částí realizační fáze bude testovací a ověřovací 

provoz této legislativní změny, tak aby se zjistilo, že zadání bylo správně 

pochopeno a přináší výsledky, které byly definovány. Tato fáze bude trvat 6-12 

měsíců. 

d) Uzavření projektu – základní fází dokončení projektu je akceptace řešení 

zadavatelem, což je v tomto případě předkladatel změny zákona. Následně může 

dojít k ukončení projektu a ostrému provozu těchto změn. Tato fáze se ve státní 

správě a v legislativě nazývá „účinnost zákona nebo jeho novely“. Tato fáze 

bude trvat 2 měsíce.  

Přínos: přínosem tohoto projektu bude v první řadě zjednodušení podání žádosti pro 

občany mezi 15 a 18 rokem, vzhledem k tomu, že navrhuji podání žádosti o vydání o 

OP cestou datové schránky. Dále zde vidím snížení zátěže úředníků na obcích 

s rozšířenou působností, a to při podávání žádosti o OP pro občany mezi 15 a 18 rokem, 

což je zhruba 5% z celkového počtu žádostí. Vzhledem k tomu, že s nástupem nového 

OP s elektronickým čipem od 1. července 2018 přibude těmto úředníkům práce 

s aktivací identifikačních certifikátů, jak bylo uvedeno, je možné popsat tento přínos 

jako podstatný, protože sníží zátěž v jedné z částí procesu nabírání žádostí o OP.  

Projektový tým: projektový tým se bude skládat z odborníků ze strany MV, správce 

OP, dále pak STC, výrobce OP, a SZR, dodavatele identifikačních certifikátů na OP. Do 

projektového týmu mohou být dále zapojeni odborníci, kteří se budou podílet na 

jednotlivých realizačních částech této změny.  
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Harmonogram projektu: harmonogram záleží na době, kdy bude projekt nastartován 

 a to vzhledem k plánování a schvalování finančního rozpočtu ve státní správě. 

Ambiciózní harmonogram byl stanoven na 13 měsíců, maximální harmonogram na  

21 měsíců.  

 

Obrázek č. 13: Přijmutí žádosti přes datovou schránku  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Na obrázku č 13 Je uvedeno blokové schéma pro podání žádosti o OP prostřednictvím 

datové schránky pro občany mezi 15 a 18 rokem. Tento proces je pouze rozšířením  

a úpravou procesu vydávání OP na ORP, proto není v obrázku rozkreslen podrobně 

proces výroby OP na straně STC (je pouze uveden blok s názvem „Proces výroby na 

straně STC“), který je standardní pro všechny případy výroby OP. Změna je však 

v procesu nabírání žádostí občana do celého systému, jak je výše popsáno: 

1. Občan se přihlásí do systému ISDS, je mu předvyplněn formulář žádosti. 

2. Formulář je uzamčen a je odeslán přes ISDS do systémů MV k verifikaci. 

3. Po verifikaci na straně MV (může být automatická) dojde k zaslání žádosti o vydání 

eOP do Centrálního systému CDBP (Cestovní doklady s biometrickými prvky). 

4. Dále již probíhá proces od bodu 5 v kapitole 3.6.4 stejným způsobem. 
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4.1.2 Verze 2  

Název projektu: Podání žádosti o OP prostřednictvím datové schránky pro občany 

starší 18 let  

Tento proces prostřednictvím formuláře „žádost o vydání OP“ je již funkční, jak bylo 

výše uvedeno, je doporučeno zde prodloužit dobu pořízení digitalizované fotografie a 

podpisu v evidenci OP z jednoho roku na dobu minimálně pěti let, nebo pak na dobu 

deseti let, což je dnes standartní doba platnosti OP pro osoby starší 15 let až po 75 let. 

Samozřejmě je potřeba pracovat s rizikem, kdy se výrazně změní podoba občana a tím 

se snižuje možnost jeho případného ztotožnění. Zde je nutný názor legislativců, jak by 

s tímto mým návrhem pracovali.  

Cíl projektu: prodloužení doby platnosti digitalizované fotografie a podpisu v evidenci 

OP na 5 (10) let. 

Obsah a rozsah projektu: vlastní rozsah tohoto projektu je opět charakterizován do 

následujících fází:  

a) Analytická fáze – součástí této fáze bude analýza současného stavu a pak návrh 

textů pro změnu legislativy a dalších právních předpisů, kterých se tato zásadní 

změna bude dotýkat a jejímž výsledkem bude seznam legislativy a návrh změn 

jednotlivých paragrafů. Změna se tedy nebude týkat pouze zákona o OP, ale 

může mít dopady i do jiných zákonů. Výsledkem této analýzy bude zadání 

změn. Tato fáze bude trvat 4 měsíce.  

b) Schvalovací fáze – do této fáze patří výše uvedený legislativní proces, schválení 

financí pro vlastní realizaci změn. Výsledkem této fáze bude schválení změn 

legislativy a souvisejících procesů. Tato fáze bude trvat 3–5 měsíců a to podle 

doby projednávání ve výborech a podvýborech poslanecké sněmovny.  
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c) Realizační fáze – jedná se o vlastní realizaci řešení, myšleno implementace 

změn zákonů v prostředí státní správy, a to včetně souvisejících vyhlášek. Tyto 

změny mohou mít dopady do informačních systémů, jak bude vycházet 

z dokumentů RIA. Součástí této fáze tedy mohou být i podprojekty v oblasti 

informačních systémů. Poslední částí realizační fáze bude testovací a ověřovací 

provoz této legislativní změny, tak aby se zjistilo, že zadání bylo správně 

pochopeno a přináší výsledky, které byly definovány. Tato fáze bude trvat 6-12 

měsíců. 

d) Uzavření projektu – základní fází dokončení projektu je akceptace řešení 

zadavatelem, což je v tomto případě předkladatel změny zákona. Následně může 

dojít k ukončení projektu a ostrému provozu těchto změn. Tato fáze se ve státní 

správě a v legislativě nazývá „účinnost zákona nebo jeho novely“. Tato fáze 

bude trvat 2 měsíce.  

Přínos: přínosem tohoto projektu bude pro občana výrazné zjednodušení a zrychlení 

podání žádosti o OP (z původního jednoho roku po posledním vydání OP jsme navrhla 

5 let pro možnost zaslání žádosti o vydání OP cestou datové schránky). Dále zde vidím 

výrazné snížení zátěže úředníků na obcích s rozšířenou působností, a to při podávání 

žádosti o OP pro občany starší 18 let. Fyzických osob majících datovou schránku je 

dnes zhruba 110 000, podnikajících fyzických osob je zhruba 120 000. Dá se tedy říct, 

že 230 000 vlastníků datové schránky v oblasti fyzických osob by si mohla požádat  

o opětovné vydání OP i po uplynutí jednoho roku od vydání minulého OP. Důležité je 

zde stanovit omezení horní hranice pro dobu uplynutí od minulého vydání OP, kde 

navrhuji 5 let, tj. dobu, po kterou by se vzhled žadatele neměl změnit a nehrozí tedy 

riziko, že jeho digitální bude neaktuální. Zde bych stanovila snížení počtu žadatelů na 

úřadě o 5-8%, tedy opět zde dochází ke snížení zátěže pro úředníky. Opět se odvolávám 

na předpokládané zvýšení zátěže příchodem nového OP s čipem.  

Projektový tým: projektový tým se bude skládat z odborníků ze strany MV, správce 

OP, dále pak STC, výrobce OP, a SZR, odborníků z ostatních dotčených ministerstvech. 
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Harmonogram projektu: harmonogram záleží na době, kdy bude projekt nastartován  

a to vzhledem k plánování a schvalování finančního rozpočtu ve státní správě. 

Ambiciózní harmonogram byl vymezen na 15 měsíců, maximální harmonogram na 23 

měsíců.  

Stejně jako v minulé kapitole je na obrázku č 13 uvedeno blokové schéma pro podání 

žádosti o OP prostřednictvím datové schránky a tento proces probíhá totožně. 
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4.1.3 Verze 3 

Název projektu: Podání žádosti o OP prostřednictvím kontaktního místa 

CzechPOINT  

V rámci tohoto projektu je navrženo rozšíření působnosti kontaktního místa 

CzechPOINT, jehož správcem je MV o další činnost, a to podání žádosti o OP. 

Vydávání OP je doporučeno i nadále ponechat v gesci ORP.  

Cíl projektu: rozšíření počtu míst pro podání žádosti o OP, výrazná úspora činností na 

obcích s rozšířenou působností. 

Obsah a rozsah projektu: žádost o vydání OP lze dnes fyzicky podat na 227 

pracovištích ORP. To se jeví jako velmi nízký počet, neboť stát spravuje 7308 

kontaktních míst CzechPOINT, které jsou také napojeny na systémy státní správy a umí 

fyzicky ztotožnit občana, který toto kontaktní místo navštívil. Lze zde tedy dodržet 

pravidla bezpečného ztotožnění žadatele o řešení životní situace v oblasti OP.  

Vlastní rozsah tohoto projektu bych charakterizovala do následujících fází:  

a) Analytická fáze – součástí této fáze bude analýza legislativních možností 

zavedení této změny, návrh změn legislativy a dalších právních předpisů. Je zde 

nutné analyzovat dopady mnou navrhované změny i do existujících procesů ve 

státní správě, tzv. i návrh změn formulářů (tištěných i elektronických), 

informačních systémů ve vlastnictví MV, ale i dalších provozovatelů 

kontaktních míst (obce a města, Česká pošta, banky, aj.) Výsledkem této 

analýzy bude zadání změn. Tato fáze bude trvat 4 měsíce.  

b) Schvalovací fáze – do této fáze patří mnou výše uvedený legislativní proces, 

schválení financí pro vlastní realizaci změn, schvalování ze stran provozovatelů 

kontaktních míst. Výsledkem této fáze bude schválení změn legislativy  

a souvisejících procesů. Tato fáze bude trvat 5–8 měsíců a to podle doby 

projednávání ve výborech a podvýborech poslanecké sněmovny.  
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c) Realizační fáze – jedná se o vlastní realizaci řešení, myšleno implementace 

změn zákona v prostředí státní správy, u provozovatelů kontaktních míst, ale 

také změny dokumentací a procesů na kontaktních místech. Tyto změny budou 

mít dopady do informačních systémů, jak bude vycházet z dokumentů RIA. 

Poslední částí realizační fáze bude testovací a ověřovací provoz této legislativní 

změny, tak aby se zjistilo, že zadání bylo správně pochopeno a přináší výsledky, 

které byly definovány. Tato fáze bude trvat 4-8 měsíců. 

d) Uzavření projektu – základní fází dokončení projektu je akceptace řešení 

zadavatelem, což je v tomto případě předkladatel změny zákona, ale  

i provozovatelé kontaktních míst. Následně může dojít k ukončení projektu  

a ostrému provozu těchto změn. Tato fáze se ve státní správě a v legislativě 

nazývá „účinnost zákona nebo jeho novely“. Tato fáze bude trvat včetně 

akceptace ze stran provozovatelů 3 měsíce.  

Přínos: přínosem tohoto projektu bude rozšíření služeb pro občana – počtu kontaktních 

míst z dnešních 227 o 7308, tedy občanovi bude umožněno podat žádost o vydání OP 

na mnohem více místech, pokud stále nebude vlastnit datovou schránku a nepodá žádost 

elektronicky. V oblasti státní správy tak dojde ke snížení zátěže úředníků na obcích 

s rozšířenou působností. Opět zde zmíním výrazný přínos této úspory vzhledem 

k očekávané zátěži s nástupem nového OP s elektronickým čipem od 1. července 2018.  

Projektový tým: projektový tým se bude skládat z odborníků ze strany MV, správce 

OP. Do projektového týmu mohou být dále zapojeni provozovatelé kontaktních míst 

v případě potřeby.  

Harmonogram projektu: harmonogram záleží na době, kdy bude projekt nastartován, 

a to vzhledem k plánování a schvalování finančního rozpočtu ve státní správě. 

Ambiciózní harmonogram byl vytyčen na 16 měsíců, maximální harmonogram na 23 

měsíců. 
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Obrázek č. 14: Přijmutí žádosti na kontaktním místě CzechPOINT 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Na obrázku č 14 je uvedeno blokové schéma pro podání žádosti na kontaktním místě 

CzechPOINT. Tento proces je rozšířením a úpravou procesu vydávání OP na ORP, 

proto není v obrázku rozkreslen podrobně proces výroby OP na straně STC (je pouze 

uveden blok s názvem „Proces výroby na straně STC“), který je standardní pro všechny 

případy výroby OP. Změna je však v procesu nabírání žádostí občana do celého 

systému, jak je výše popsáno: 

1. Občan se dostaví na kontaktní místo CzechPOINT. 

2. Úředník provede ztotožnění občana a otevře aplikaci/formulář pro provedení žádosti 

o vydání OP. 

3. Po vypsání žádostí vytiskne úředník formulář, předá jej ke kontrole občanovi  

a nechá formulář podepsat (tento formulář se archivuje podle zákona). 

4. Úředník odešle žádost z kontaktního místa na centrálu CzechPOINT, které 

elektronickou žádost automaticky zpracuje a následně dojde k zaslání žádosti  

o vydání eOP do Centrálního systému CDBP (Cestovní doklady s biometrickými 

prvky). 

5. Dále již probíhá proces od bodu 5 v kapitole 3.6.4 stejným způsobem. 
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4.2 Zvýšení bezpečnosti OP  

V této kapitole je popsán další možný návrh zlepšení, a to na sféru bezpečnosti 

identifikace občana. Na tuto oblast se kladou stále vyšší nároky, a to nejen v oblasti 

státní správy, ale především v bankovním světě a tam, kde se zpracovávají citlivé 

osobní údaje, například zdravotnictví.  

4.2.1 Uvedení do problematiky 

Ochrana osobních údajů patří v posledních letech k diskutovaným tématům a nutí nás 

k patrnému zacházení s nimi. Biometrické údaje řadíme mezi jedny z osobních údajů, 

které nazýváme citlivými. Pro identifikaci občana jsou však nejméně zaměnitelné,  

a proto je řadíme mezi nejbezpečnější identifikační údaje. Jak je uvedeno níže, cestovní 

pasy používají základní biometrické údaje již přes 10 let a EU v posledním půl roce 

přitvrzuje podmínky pro všechny identifikační průkazy tak, e že budou muset obsahovat 

biometrické údaje.  

Tato studie je zaměřena právě na biometrické údaje a jejich využití v občanském 

průkazu pro zvýšení jeho bezpečnosti, a to ihned s nástupem OP s identifikačním 

certifikátem. Jak bylo možné zjistit, tak původní záměr bezkontaktního čipu nebyl 

některými úřady v ČR úplně podpořen, proto bylo navrženo použití dvou čipů v OP, 

tedy ponechání kontaktního (viditelného) čipu a přidání bezkontaktního (neviditelného) 

čipu. Na tento bezkontaktní čip je doporučeno nahrát základní biometrické údaje, které 

budou uznávány v celé EU.  

Níže se se projekt odkazuje na konkrétní nařízení EU, které řeší zvyšování bezpečnosti 

v elektronické komunikaci. 
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4.2.2 Verze 4 

Název projektu: Zavedení biometrických údajů na OP 

V rámci tohoto projektu je navrženo zvýšení bezpečnosti identifikačního průkazu 

občana ČR a to tak, že bude na OP implementován druhý čip, který bude bezkontaktní 

technologií a bude obsahovat biometrické údaje.  

Tento projekt vychází z teoretických z poznatků, které jsou uvedeny v kapitole 2.11.1, a 

zahrnuje více nařízení a předpisů, které primárně definuje EU v oblasti bezpečnosti dat.  

Cíl projektu: zvýšení bezpečnosti OP zavedením biometrických údajů do 

bezkontaktního čipu. 

Obsah a rozsah projektu: základem tohoto projektu bude legislativní proces, dále pak 

technologické změny a změny a úpravy na vydávajících pracovištích ORP. V rámci 

tohoto projektu budou probíhat následující fáze: 

a) Analytická fáze – součástí této fáze bude analýza legislativních možností 

implementace biometrických údajů na OP, zavedení této změny, návrh změn 

legislativy a dalších právních předpisů. Navrhuji analyzovat dopady 

legislativních a technologických změn jak do existujících procesů, tak i pro 

nové procesy, technologií a obecné dopady do státní správy. Bude nutné se 

soustředit na změny technologií výroby OP, a to jak na straně STC, tak i na 

straně MV a ORP. Velkou výhodou tohoto projektu bude využití technologií 

CDBP a to vzhledem k existujícím procesům při nabíraní žádostí o cestovní 

pas, které již dnes pracují s biometrickými údaji. Jak bylo uvedeno v kapitole 

4.1. ohledně zrychlení vydávání OP, pokud stát tento projekt realizuje, bude 

nutné brát ohled na práci s biometrickými údaji. Výsledkem této analýzy bude 

zadání legislativních změn a kompletní dokumentace k technologickým 

změnám ve výrobě OP. Tato fáze bude trvat 6 měsíců. 

a) Schvalovací fáze – do této fáze patří mnou výše uvedený legislativní proces, 

schválení financí pro vlastní realizaci změn, kompletní sada technologických 

změn ve výrobě OP, schválení bezpečnostních biometrických prvků. Výsledkem 

této fáze bude schválení změn legislativy a technologických procesů, včetně 

změn v procesech státní správy. Tato fáze bude trvat 4 měsíce, a to podle doby 

projednávání ve výborech a podvýborech poslanecké sněmovny.  
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b) Realizační fáze – jedná se o vlastní realizaci řešení, myšleno implementace 

změn zákona v prostředí státní správy, technologické změny na straně výroby 

OP, dále na pracovištích ORP. Tyto změny budou mít velké dopady do více 

informačních systémů. Jejich finanční náročnost bude vycházet z dokumentů 

RIA. Poslední částí realizační fáze bude testovací a ověřovací provoz této 

legislativní změny, tak aby se zjistilo, že nový proces vydávání OP je bezpečný 

a odpovídá plně zadání změn. Tato fáze bude trvat 6 měsíce. 

c) Uzavření projektu – základní fází dokončení projektu je akceptace řešení 

zadavatelem, což je v tomto případě předkladatel změny zákona, ale i výrobce 

OP. Následně může dojít k ukončení projektu a ostrému provozu těchto změn, 

tedy spuštění sériové výroby nových OP s druhým čipem. Tato fáze se ve státní 

správě a v legislativě nazývá „účinnost zákona nebo jeho novely“. Tato fáze 

bude trvat včetně akceptace 4 měsíce.  

Přínos: přínosem tohoto projektu bude rozšíření bezpečnostních prvků na OP  

o biometrické údaje, implementace nařízení EU v oblasti zabezpečení identifikačních 

karet a v neposlední řadě sjednocení dokladů občanů ČR na biometrické doklady 

(cestovní pasy a OP).  

Projektový tým: projektový tým se bude skládat z odborníků ze strany MV, výrobce 

občanských průkazů STC, vybraných pracovišť ORP. Do projektového týmu mohou být 

dále zapojeni další odborníci z oblasti státní správy a veřejnosti. 

Harmonogram projektu: harmonogram projektu navrhuji vzhledem k nutnosti 

implementace bezpečnostních prvků velmi ambiciózní a to tak, aby rok a půl po 

nasazení OP s identifikačním certifikátem začala výroba OP doplněných o bezpečnostní 

čip s biometrickými údaji. Mnou navržený harmonogram je 20 měsíců od počátku 

ukončení projektu.  
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Obrázek č. 15: Proces výroby eOP s identifikačním certifikátem a biometrickými údaji  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

1. Občan nebo jeho zástupce požádá na ORP o nový eOP. 

2. ORP ověří totožnost občana, tj. občana autentizuje.  

3. ORP ověří, že občan je oprávněn požádat o příslušný eOP, tj. občana autorizuje.  

4. ORP odešle žádosti o vydání eOP do Centrálního systému CDBP (Cestovní 

doklady s biometrickými prvky). 

5. Centrální systém CDBP obdrží od systému AIS EO po verifikaci a ztotožnění 

biometrická data občana (fotografii a podpis) a zkompletuje a předá žádosti do 

výroby/personalizace STC (Státní tiskárna cenin). 

6. STC výroba/personalizace vyrobí eOP, který obsahuje identifikační certifikát. 

Dvojici klíčů bude generovat čip zabudovaný do eOP na výzvu výrobní linky 

umístěné v STC výroba/personalizace. Soukromý klíč bude uložen v chráněné 

oblasti paměti čipu a nikdy čip neopouští. STC výroba/personalizace si vyžádá 

od čipu veřejný klíč, vytvoří k němu žádost o jeho certifikaci a pošle ji 

vydávající CA. Ta vygeneruje identifikační certifikát eOP, předá ho výrobní 

lince a ta ho uloží do čipu. Do druhého čipu se uloží biometrické údaje, tento 

druhý čip bude bezkontaktní. 

7. STC předá vyrobené eOP na Ministerstvo vnitra (MV) a MV poté rozešle eOP 

na příslušné ORP. 
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8. STC předá MV datový nosič k vyrobeným eOP, MV nahraje obsah nosiče do 

CS CDBP a ten odešle informace o vyrobených eOP, vydané certifikáty  

a informace o držitelích certifikátů do NIA a data do AIS Evidence OP. Data 

obsahují mj. všechny certifikáty uložené do všech eOP, které opustily STC. 

9. NIA přečte z certifikátů čísla eOP a zaeviduje vydané eOP ve své interní 

evidenci. 

Potřebné údaje jsou: 

a. sériové číslo certifikátu, 

b. doba platnosti certifikátu od – do, 

c. identifikace vydávající CA, 

d. identifikace klíče, který vydávající CA použila k vydání identifikačního 

certifikátu, 

e. číslo eOP. 

Identifikační certifikát je ve stavu Vydaný a funkce elektronické autentizace je ve stavu 

Neaktivovaná. 

Personalizace eOP včetně generování a ukládání identifikačního certifikátu probíhá 

v off-line režimu v uzavřených režimových prostorách STC. 

10. Při předání dojde na pracovišti vydávání OP k sejmutí otisků prstů (podle 

definovaného počtu) a tyto informace se nahrají do OP (bezkontaktního čipu) a 

do AIS eOP. 
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4.3 Potřebné vybavení a rekvalifikace 

Podle výše zmíněných návrhů ke zlepšení (verze 1-3) dojde k výraznému snížení časové 

náročnosti pracovníků na ORP. Tato zlepšení ale vyžadují další opatření pro své 

fungování.  

Prvním bodem je zajistit kompatibilitu systému na zpracování a odeslání žádosti o OP. 

Tento systém musí být jak u vyřizování OP na ORP stále stabilní a při výpadku systému 

k opětovnému ukládání záloh na jiné zdroje, jak bylo uvedeno v analytické části této 

bakalářské práce.  

U verze 3, tedy u podávání žádosti o OP přes CzechPOINT, je zapotřebí zaškolení 

pracovníků přepážek kontaktních míst CzechPOINT. Jak bylo zmíněno výše, všichni 

pracovníci ORP, kteří budou vyřizovat žádosti o nové OP, již byli kompletně zaškoleni. 

Toto školení trvá vždy jen jeden pracovní den. Rekvalifikační centra jsou vybavena na 

vyškolení několika desítek zaměstnanců. Zaučení spočívá ve vysvětlení práce systému a 

vybavení. Přístup k systému bude zajištěn nainstalováním aplikace do stolních počítačů. 

Po proškolení získá zaměstnanec svou kartu s přístupovým certifikátem, který mu 

umožní v systému pracovat. Toto by byl jediný stěžejní bod pro zajištění plynulého 

chodu odbavování žádosti o OP na kontaktních místech CzechPOINT. 

Při verzi 4, a to zavedení biometrických údajů na neviditelný čip v novém eOP, je 

důležité zajistit dostatek přístrojů na čtení a ukládání otisků prstů na tento čip. Jak bylo 

zmíněno již v teoretické části, ukládání otisků prstů na cestovní průkazy se v České 

republice aplikuje od roku 2008, což znamená, že každé pracoviště ORP, které vydává 

cestovní doklady, je vybaveno čtečkou otisků prstů, takže v tomto případě odpadá 

finanční zátěž v nakupování dalších čtecích zařízení. Pro zrychlení procesů ukládání 

otisků prstů na eOP je možné v některých ORP zajistit další čtečky.  
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4.4 Vyčíslení zlepšení návrhů 

Jen u verzích 1-3 je možné vykalkulovat, v jakých procesech dojde ke snížení časové 

náročnosti. Časovou náročnost pro občana je obtížnější odhadnout, protože čas strávený 

na ORP se vždy liší podle vytíženosti pracovníků ORP. Dle nezávislého průzkumu bylo 

zjištěno, že občan stráví přibližně 30 minut na úřadu. Tento čas je velice variabilní 

s ohledem na určité ORP a denní dobu. Se zavedením jen 3. verze návrhu se tato doba 

pro občana může výrazně snížit, jelikož by se na ORP mohly OP převážně jen vydávat.   

4.4.1 Náročnost pro ORP 

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jak se liší časová náročnost pro zaměstnance ORP. 

Počítá se s tím, že občan má již aktivní datovou schránku. 

Tabulka č. 4: Časová náročnost ORP na 1 OP  

Zdroj: (vlastní zpracování)   

 Aktuální stav Verze 1 Verze 2 Verze 3 

Podání žádosti 10 minut 0 minut 0 minut 0 minut 

Vyzvednutí OP 2 minuty 4 minuty 4 minuty 4 minuty 

Z tabulky č.4 je evidentní, že aktuální proces podání žádosti o nový jeden OP zabere 

pracovníkovi ORP přibližně 10 min. Do této doby se počítá vypsání žádosti, vyfocení 

občana, uložení podpisu a odeslání žádosti. Při zavedení jakékoli verze zlepšení tento 

čas pracovníka ORP odpadá. Do těchto 10 min jsou započteny jen mírné odchylky 

(např. vyfocení občana až na třetí pokus).  

Následná kalkulace bude provedena na příkladu, kdy za 1 den bude na ORP vyřízeno 20 

žádostí o nový OP a stejný počet OP bude v tento den i předáno do rukou občana. 

Počítá se s tím, že všechny žádosti bude vyřizovat jeden zaměstnanec ORP. Následně se 

počítá s tím, že občan má již aktivní datovou schránku s nahranými údaji, tj. fotografie a 

elektronický podpis.  
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Tabulka č. 5: Příklad časové náročnosti ORP na 1 den  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 Aktuální stav Verze 1 Verze 2 Verze 3 

Podání žádosti 200 minut 0 minut 0 minut 0 minut 

Vyzvednutí OP 40 minut 80 minut 80 minut 80 minut 

 

Dle tabulky č.5 zabere zaměstnanci ORP při aktuálním procesu přibližně 4 hodiny, aby 

odbavil 40 občanů dle výše zmíněného příkladu. I kdyby jen 20 % občanů požádalo o 

vydání OP ať už přes datovou schránku nebo na kontaktním místě CzechPOINT, 

zaměstnanec ORP by těmito operacemi strávil jen 3,5 hodiny. Došlo by tedy ke zvýšení 

časového fondu pracovníka o přibližně 13,5 %.  

4.4.2 Náročnost pro občana  

Jak již bylo výše zmíněno, tak odhadnout či vypočítat čas, který stráví občan na ORP, 

kde si jde podat žádost o nový OP nebo jej vyzvednout je obtížné. Tabulka níže 

kalkuluje jen s časem, který občan stráví přímo se zaměstnancem ORP, ke každé 

návštěvě úřadu je potřeba připočítat přibližně 30 minut.  

Tabulka č. 6: Časová náročnost pro občana na vyřízení OP 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

 Aktuální stav Verze 1 Verze 2 Verze 3 

Podání žádosti 10 minut 3 minuty 3 minuty 4 minuty 

Vyzvednutí OP 2 minuty 4 minuty 4 minuty 4 minuty 

Z tabulky č.6 je možné vyčíst, že při aplikaci jakékoli verze se čistý čas na celý proces 

vyřízení nového OP sníží pro občana o přibližně 5 minut. Je nutné zmínit také to, že pro 

občana odpadá nutnost navštívit ORP při podávání žádosti, čímž se proces snižuje o 

výše zmíněných 30 minut.  

Pro budoucí fungování je možné počítat se snížením času, který stráví občan v řade na 

úřadě, protože se předpokládá se zvyšováním počtu žádostí před datovou schránku či 

CzechPOINT. 
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4.5 Zhodnocení vlastních návrhů 

Aktuální proces vydávání nových eOP s čipem, má několik slabých míst, které je určitě 

možné zlepšit a zjednodušit. V návrhové části jsou popsány čtyři možné úpravy, které 

by se mohly v budoucnu zavést do praxe. Jelikož je projekt „Implementace 

elektronických občanských průkazů“ již ukončen a následuje jen fáze implementace a to 

od 1. července 2018, muselo by se jednat o zcela nové projekty, které by vedly SZR  

a MV.  

Projekty by byly sice jak časově i finančně náročnější, ale v budoucnu by tuto změnu 

jistě uvítalo mnoho občanů a nakonec by přinesly úspory i na straně státní správy  

a i zrychlení některých činností.  

Podáním žádosti o nový eOP stráví občan někdy i desítky minut a několik minut také 

zaměstnanec ORP. K tomu je nutné přičíst čas cesty, kdy občan musí na úřad přijít 

podat žádost osobně (prezenčně) a následně znovu čas, kdy si nový eOP musí 

vyzvednout. Některá ORP mají otevřeno v úřední dny, tj. pouze pondělí a středa, kde 

jsou další významná omezení pro občana. Jak bylo uvedeno v analytické části, jen 

převzetí eOP a zadaní BOK a PIN trvá průměrně 4 minuty, což je o 2 minuty delší než 

při převzetí aktuální OP. 

Pokud by došlo k implementaci i jen jedné z prvních třech variant, došlo by 

k výraznému snížení časových nákladů občana, což byl hlavní cíl této práce, ale dojde 

také k odlehčení zátěže pracovníků ORP.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zlepšení procesů ohledně nového občanského 

průkazu, který má být uveden do provozu od 1. července 2018.  

Prvním krokem bylo seznámení čtenáře s teoretickou částí projektového řízení, s jeho 

základními pojmy a metodami, které jsou v projektovém řízení použity. Tato kapitola 

také obsahovala informace ohledně GDPR neboli Obecném nařízení o ochraně osobních 

údajů (angl. General Data Protection Regulation). Tyto všeobecné informace slouží jako 

podklad jak pro analytickou část, tak i pro část návrhovou.  

V analytické části byl do detailu zanalyzován aktuální proces žádosti, výroby a aktivace 

nového eOP. Také zde byly popsány základní informace týkající se tohoto projektu, 

které byly a jsou potřeba před implementací zajistit. Čtenář byl také seznámen se 

základními informacemi o SZR a jeho projektovém řízení 

Návrhová část byla primárně zaměřena na snížení časové náročnosti vyřizování 

občanského průkazu jak pro žadatele, tak pro zpracovatele. Ke zefektivnění procesu 

bylo dosaženo hned několika možnými řešeními.  

První varianta je primárně zaměřena na občany ve věku 15-18 let, kdy by  

u této věkové skupiny došlo k rozšíření možností podávat žádosti o OP, a to 

prostřednictvím datové schránky.  

Druhá varianta zahrnuje prodloužení platnosti fotografie a elektronického podpisu 

uložených v datové schránce pro občany starší 18 let z jednoho roku na dobu pěti let. 

Třetí varianta je nejrozsáhlejší. Zahrnuje zařazení služby podávání žádostí  

o OP na kontaktní místa CzechPOINT, čímž zvyšuje dostupnost míst k vyřízení těchto 

žádostí o více než třicetinásobek. 

Čtvrtá varianta na zlepšení je jako jediná orientována na zvýšení zabezpečení proti 

zneužití občanských průkazů, a to přidáním druhého, neviditelného kontaktního čipu na 

novou OP s uloženými biometrickými údaji.  

Přijetím a realizováním prvních tří možností návrhu by došlo ke snížení zatíženosti na 

straně ORP, ale hlavně ke zjednodušení a zkrácení celého procesu vyřizování nového 

OP pro občana. Realizací čtvrtého návrhu by došlo ke splnění nařízení EU (biometrické 

údaje) a ke zvýšení zabezpečení a správnosti identifikace.  
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