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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE   

Po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku 

v září 2002 vzrostl význam jednoznačné identifikace osob. Jako vhodný 

prostředek se pro tuto činnost nabízí použít biometrická data osob, která 

zajišťují rychlou a jednoduchou identifikaci s vysokým stupněm zabezpečení 

proti oklamání a překonání. Problémem se však stává možné zneužití těchto 

dat neoprávněnou osobou. 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit a zhodnotit jednotlivé způsoby 

získávání, sběru a použití biometrických dat pro účely státní správy. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

After the terror atttacks on World Trade Centre, New York in september 

2002 growth the meaning about unequivocal identification persons. As suitable 

tool fot that activity is possible to use biometric data persons, which secure 

quick and simple identification with high level of security against bluff. However, 

one of problems is possible abuse of this data by unauthorized person. 

The purpose of the work is to describe and to evaluate each way to get 

and use of biometric data for the purpose of authority 
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1. ÚVOD 
Co je Biometrický údaj? Výraz „biometrika“ pochází ze spojení řeckých 

slov  Bios – život a metron – měřit. Biometrický údaj je taková měřitelná 

fyziologická vlastnost, nebo vlastnost týkající se chování, která může být využita 

pro určení  jednotlivce. Toto vyjádření lze chápat tak, že biometrické údaje 

slouží k jednoznačné identifikaci nositele tohoto údaje. 

 Ve světě, kde jsou peníze nahrazovány digitálními daty a za nejcennější 

statky se považují informace, má rychlá a spolehlivá identifikace totožnosti 

mimořádnou úlohu. Existuje jediná možnost, jak toho docílit: místo průkazů, 

legitimací, hesel nebo kódů použít přímo individuální biologické znaky člověka - 

pokud možno živého, aby se krádeže papírových dokladů neproměnily 

v krádeže částí těl. 

"Ve věku vysoké mobility lidí jsou biometrické systémy základním 

předpokladem pro zajištění bezpečnosti," uvedl koncem loňského roku Liam 

Byrne, britský ministr pro imigraci při příležitosti zprovoznění nového 

identifikačního systému v části londýnského letiště Heathrow.  

Biometrie se ale neuplatní jen při pasových kontrolách. Zabraňuje také 

nepovolaným osobám v přístupu do počítačových databází, dovoluje 

bezhotovostní platby, aniž bychom si museli pamatovat PIN, a pouze 

povolaným otevírá dveře tam, kde je nutný vysoký stupeň zajištění. Poptávka 

po biometrických systémech proto neustále roste - a stejně rychle roste i počet 

pracovišť, které se jejich vývojem zabývají.  

V této bakalářské práci bych chtěl poukázat na různé možnosti pořízení 

biometrických dat a na využití těchto metod v rámci státní správy. 
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2. Charakteristika používaných metod 

2.1. Výčet používaných metod 

Pro získání těchto dat existuje mnoho veličin, které se mohou dělit podle 

výše uvedené definice na fyziologické charakteristiky jako například otisk prstu, 

geometrie ruky,  kresba oční sítnice, kresba oční duhovky, rozprostření žil 

na zápěstí, geometrie tváře až po nejmodernější techniky identifikace, jimiž jsou 

například zkoumání dioxirybonukleové kyseliny (DNA), a dále na veličiny 

založené na určité charakteristice chování, jako jsou grafologie písma, 

charakteristika hlasu, či charakteristika chůze. Některé principy sběru jsou 

známy dlouhou dobu. Například otisky prstů byly nalezeny na starověkých 

hliněných destičkách. Archeologové a vědci zabývající se historií se domnívají, 

že měly sloužit ke stejnému účelu jako pozdější podpisy, a to k autorizaci, tedy 

k potvrzení totožnosti osoby autora. Pozdější využití otisků prstů je pak spojeno 

s kriminalistikou na přelomu 19. a 20. století. Podívejme se na výčet 

jednotlivých typů biometrických dat s uvedením jejich výhod a nevýhod: 

 

Otisky prst ů  

Výhoda -  dlouhou dobu známá metoda, která je již dobře 

technicky zpracovaná (toto s sebou přináší nízkou cenu 

technických prostředků pro sběr), přesnost a stálost 

dat,  

Nevýhoda -  možné logické spojení uživatelů s kriminalitou, fyzický 

kontakt se čtečkou. 

Geometrie ruky 

Výhoda -  středně přesná identifikace, kterou lze zvýšit 

trojrozměrným snímáním obrazu 

Nevýhoda –  fyzický kontakt se čtečkou 

Sítnice 

Výhoda -  vysoká přesnost, která se mění jen vlivem nemoci 

Nevýhoda -  nutnost sundávat brýle při identifikaci, kontakt se 

čtečkou 
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Duhovka  

Výhoda -  vysoká přesnost, identifikace probíhá bezkontaktně, 

brýle nevadí 

Nevýhoda - vysoká cena snímacích zařízení 

Rozprost ření žil na záp ěstí  

Výhoda -  vysoká bezpečnost, obraz se během života nemění, 

nízká cena identifikačních zařízení 

Nevýhoda - vlivem úrazu či nemoci může dojít ke změnám 

v rozprostření žil 

Geometrie tvá ře 

Výhoda - žádný fyzický kontakt, možnost monitorování i bez 

vědomí uživatele 

Nevýhoda - nízká přesnost, nevhodné do vysoce zabezpečených 

oblastí 

DNA 

Výhoda - vysoká přesnost, stačí i malý vzorek pro identifikaci, 

řada možností získání vzorku 

Nevýhoda - vysoká cena, možnost použití cizího vzorku a tím 

obelhání systému 

Grafologie písma 

Výhoda - přijatelné pro uživatele, podpis jako takový je 

nejčastější verifikace uživatele 

Nevýhoda - méně přesné, možný vliv stresu nebo únavy, při zranění 

je tato metoda prakticky vyloučená 

Charakteristika hlasu 

Výhoda - možnost i vzdálené autentizace (např. po telefonu) 

Nevýhoda - malá přesnost (vliv prostředí - hluk, vliv psychického 

stavu uživatele - stres, únava, nemoc) 

Charakteristika ch ůze 

Výhoda - možnost snímání na větší vzdálenost  

Nevýhoda - nová, nepropracovaná metoda 
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2.2. Přesnost jednotlivých metod 

Biometrie pracuje s některými hledisky vyjadřujícími přesnost 

jednotlivých metod, jako jsou např. parametry označované zkratkami FRR 

(False Rejection Rate - počet odmítnutí) nebo FAR (False Acceptance Rate - 

počet souhlasných, potvrzených dat, ale špatně přiřazených).FRR je procento 

měřící kolikrát systém vyhodnotí špatné přijetí jako takové, FAR potom 

vyjadřuje procento případů, kdy systém přijme jako souhlasný prvek špatně 

přiřazený k jiným existujícím datům v systému. Čím vyšší je počet těchto 

hodnot tím nižší je úroveň přesnosti biometrického systému. Proto se používá 

tzv. ERR parametr (Equal Error Rate), porovnávání rozdílu mezi FAR a FRR. 

Čím nižší je hodnota ERR, tím přesnější a spolehlivější je biometrický systém.  

 

Obrázek č. 1 názorně ukazuje souvislost FRR, FAR a ERR: 

 
Obrázek 1 - Vztah FAR a FRR 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že je potřebné používat takové 

autentizační metody, které docilují co nejnižšího ERR. 

Na dalším grafu je zobrazena křivka ukazující přechod od bezpečného 

systému k jednoduchému systému pro použití, v závislosti na velikosti FAR a 

FRR: 



10 

 
Obrázek 2 - Jiný vztah FAR a FRR 

Mezi další hlediska patří: 

Stálost –  udává, jak je systém odolný stárnutí 

Jedinečnost –  udává, jak systém na základě biometrických dat dokáže 

rozlišit jednu osobu od druhé 

Univerzálnost – udává, jak běžná je biometrika u každé osoby 

Výkonnost –  udává, jak přesný, robustní a rychlý systém je 

Odolnost proti oklamání - udává, jak těžké je systém oklamat 

 

Tabulka č.1 uvádí porovnání některých sledovaných veličin na různých 

druzích biometrických dat. podle daných kritérií. Výkonnost je odstupňována 

takto: N – nízká, S – střední, V -vysoká (Viz [1]) 

Typ biometrie  Stálost  Jedine čnost  Univerzálnost  Výkonnost  Možnost 
oklamání  

Otisk prstu V V S V V 

Geometrie 
ruky S S S S S 

Sítnice S V V V V 

Duhovka V V V V V 

Rozprostření 
žil S S S S V 

Geometrie 
tváře S N V N N 

DNA H V V V N 
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Typ biometrie  Stálost  Jedine čnost  Univerzálnost  Výkonnost  Možnost 
oklamání  

Grafologie 
písma N N N N N 

Charakteristika 
hlasu N N S N N 

Charakteristika 
chůze L N S N S 

Tabulka č. 1 – Porovnání n ěkterých vlastností 

Tuto tabulku sestavil Anil K. Jain. Je univerzitním profesorem 

na Michiganské státní universitě. Je autorem několika patentů v oblasti 

rozpoznávání otisků prstů a autor několika knih v oblasti biometrické 

autentizace.- Viz [3] 

 Tabulka ukazuje, že k autentizaci je nutné používat kombinaci dvou a 

více metod tak, aby bylo zabezpečeno jednoznačné rozpoznání nositele těchto 

dat. 

Tabulka č. 2 porovnává jednotlivé metody dle procenta jejich chyb FAR a 

FRR (Viz [1]) 

 Metoda FAR FRR 
 Otisk prstu 0,1% 5% 
 Geometrie ruky 0 – 2,1% 0-5% 
 Sítnice  0,001% < 0,4% 
 Duhovka < 1% 1,9 - 6% 
 Rozprostření žil 1 – 2% 5% 
 Geometrie tváře 0,3 – 5% 3,3 - 70% 
 DNA < 0,001% < 0,001% 
 Grafologie písma 3 – 5% 5% 
 Charakteristika hlasu < 1% < 1% 
 Charakteristika chůze 1 – 2% < 1% 

Tabulka č.2 – Porovnání FAR a FRR 

 

2.3. Verifikace vs identifikace 

Při zkoumání biometrických dat je nutno rozlišovat mezi dvěma pojmy: 

Verifikace x Identifikace. 

Verifikace - 1:1, identita je známá (ověření této identity). Sytém vyžaduje 

po osobě ověření identity na základě dvou vstupních informací. Prvním 

vstupem je PIN (Personal Identification Number) a dále biometrický znak. 
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Biometrický znak systém vyhledává a ověřuje v databázi vzorků (nebo 

na autentizačním zařízení) v relaci 1:1 podle zadaného PIN. Výstupem je 

logická hodnota (0 x 1) značící výsledek ověření  

 
Obrázek 3 - Verifikace 

Identifikace – 1:n, identita není známa (nutné projít celou databázi 

registrovaných osob), systém na základě poskytnutého vzorku, jakožto jediné 

vstupní informace, vyhledává a ověřuje shodnost v databázi všech vzorků. 

Výstupem je identita osoby nebo neexistující osoba 

 
Obrázek 4 – Identifikace 

 
2.4. Slabá místa biometrického systému 

Je potřeba říci, že přes často vysokou účinnost žádná z biometrických 

technik není úplně dokonalá, každá má své přednosti, ale i slabá místa. Lze 

např. vyrobit poměrně dokonalé padělky otisků prstů, schopné obelstít 

jednodušší systémy, kromě toho otisky dětí do 14 let se vyvíjejí, podobně jako 

u starších osob už prsty nejsou ideální pro přesné snímání otisků. Charakter 

duhovky je zase možné modifikovat před skenováním pomocí kontaktních 

čoček, navíc při jejím snímání může být problémem i kalibrace skeneru jako 

takového pro určitý typ duhovky - i mezi nimi jsou totiž u různých ras určité 
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rozdíly, jiné mají Evropané, jiné Asiaté či Arabové, nebo Afričané. A biometrické 

zařízení je obvykle kalibrováno na určitý typ populace, zatímco ostatní 

vyhodnocuje tudíž s omezenou přesností. Řešením je proto kombinace různých 

postupů. 

Níže uvedený obrázek ukazuje možná slabá místa v systému: 

 
Obrázek 5 - Slabá místa v systému 

 
 
1 – Podvržení biometrických vlastností. Jak bylo uvedeno, lze snímače obelstít 

jíž na vstupu při snímaní dat, např. umělým prstem apod. 

2 - Replikace starých dat. Cestu od snímače k vyhodnocovacímu zařízení lze 

narušit a poslat místo skutečných dat data replikovaná 

3 – Modifikace extraktoru. Sejmutá data je možné samozřejmě změnit také až 

v samotném vyhodnocovacím počítači, který je poté považuje za data 

skutečná pocházející ze snímače 

4 - Změna porovnání. Při narušení programu (např. hackováním) lze přinutit 

počítač, aby považoval výsledek operace za pozitivní, ačkoli data se 

ve skutečnosti liší 

5 – Modifikace šablony. Data v databázi lze pozměnit tak, aby v systému byla 

místo pravých dat porovnávána data podvržená 

6 – Blokování kanálu. Cestu od databáze k vyhodnocovacímu počítači lze 

blokovat tak, že biometrický systém bude vyřazen z provozu 

7 – Změna výsledku. Cestu od vyhodnocovacího počítače k výstupnímu 

zařízení lze přerušit a výstupnímu zařízení lze poslat podvržená data, 

která vyhovují narušiteli. 
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3. Lékařské hledisko  

3.1. Otisky prst ů 

První známky o výzkumu otisků prstů jsou datovány již do roku 1892, kdy 

sir Francis Galton napsal detailní studii o otiscích prstů, kde prezentoval nový 

klasifikační systém otisků všech deseti prstů. Charakteristiky prstů, které Galton 

popsal (zvané minutiae,), jsou používány do dneška. Proto jsou tyto znaky 

nazývány též Galtonovy. Jedná se o specifické tvary kapilárních linií, česky 

zvané markanty. Galtonovu metodu rozvinul sir Edward Henry, který v roce 

1896 metodu rozpoznání otisků prstů použil pro identifikaci kriminálníků. [4] 

Otisk prstu je vytvořen vyvýšeninami (rýhami) a úžlabími na povrchu 

prstu, v první vrstvě kůže, zvané pokožka. Na rýhách vzniká pot, v úžlabích ne 

a na tomto principu lze odebírat otisky prstů. Rýhy a úžlabí vytvářejí různé vzory 

otisků Ty se pak dělí do tří hlavních kategorií: smyčky, přesleny a oblouky. 

Smyčky se vyskytují v 65 % všech otisků, přesleny cca 30 % a oblouky asi jen 

v 5 % otisků. V rýhách těchto vzorů se nalézají identifikační body (markanty). Ty 

se mohou skládat  z těchto objektů: Při rozdvojení může vzniknout vidlička, 

krátká rýha či ukončovací rýha, při ohrazení může vzniknout spojením dvou rýh 

vidlička na obou koncích, izolované body, roztrojení apod. 

Na následujícím obrázku jsou patrné některé markanty: 

 

 
Obrázek 6 - Otisk prstu 
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Při porovnávání otisků prstů se zohledňují především shoda těchto 

markantů  na sejmutém otisku a naskenovaném vzorku v databázi. Pro 

jednoznačnou identifikaci je potřeba nalézt alespoň 10 shodných znaků, 

přičemž na otisku prstu se takovýchto jednoznačných znaků může nalézat až 

100. 

Pro přehlednost jsou na níže uvedeném obrázku zobrazeny základní i 

složené rýhové charakteristiky (minutiae). 

 
Obrázek 7 - Druhy markantů 

 

Při porovnávání otisků prstů automatizovanými postupy se používá mimo 

srovnávání markantů a jejich polohy na otisku také například porovnávání 

otisku prstu jako celku. 
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Při sběru a porovnání otisků prstu se postupuje takto: 

Sejmutím otisku prstu získáme jeho vstupní obraz, který programově 

převedeme na obraz orientovaného pole, 

ze kterého vytvoříme obraz extrahovaných rýh. Tyto rýhy poté zeslabíme,  

 

 

 

 
Obrázek 8 - Porovnávání otisků 
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a z tohoto obrazu získáme výsledné pole markantů s jejich orientací. Toto pole 

poté převedeme na matici odpovídající rozložení markantů a porovnáme ji 

s maticí uloženou v databázi. 

 

Oba vzorky se testují na shodu s takovou přesností, aby byla vyhovující 

z hlediska hodnoty FAR a FRR. Toto ostatně platí pro jakoukoli identifikační 

metodu. Rozpoznávání otisků prstů patří mezi nejstarší metody biometrie, je 

nejpoužívanější metodou a z důvodu masivního rozšíření (např. notebooky, 

USB čtečky apod.) i k nejlevnějším. 

 

3.2. Sítnice 

Sken sítnice je jedna z nejstarších biometrických metod. Byla objevena 

v roce 1930, kdy bylo pozorováno, že vzory krevních cév na pozadí lidského 

oka jsou pro každého unikátní .Dlouhou dobu však tato metoda zůstávala 

v teoretické rovině. Teprve roku 1976 se začalo pracovat na praktickém využití 

a v roce 1984 se použilo skenování sítnice v komerční sféře. [4] 

Sítnice je vlastním orgánem zraku. Je to tenká vrstva, která zevnitř 

 
Obrázek 9 - Srovnání skenu a uloženého vzoru 
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pokrývá oční stěnu. Sítnice funguje jako film ve fotoaparátu. Zachycuje obraz a 

zrakovým nervem jej posílá do zrakových center v mozku. 

Sítnice má plochu několik cm2; její centrální část, nejdůležitější pro ostré 

vidění detailů, pro čtení, řízení auta, rozeznávání obličejů apod., se jmenuje 

makula (žlutá skvrna). Onemocnění makuly vedou ke ztrátě ostrého vidění 

detailů. Periferní sítnice slouží k perifernímu vidění. Zásobení sítnice kyslíkem 

poskytují sítnicové cévy, tepny a žíly. Jejich poruchy (uzávěry nebo krvácení) 

vedou k závažným poruchám zraku. Sítnice se skládá z velkého počtu 

specializovaných nervových buněk - tyčinek a čípků. Tyto buňky převádějí 

světelné paprsky na nervové signály. Čípky poskytují barevné vidění. Tyčinky 

jsou na světlo citlivější než na čípky, ale poskytují pouze černobílé vidění. 

Každá tyčinka a čípek je spojen s nervy, jejichž signály vystupují z oka pomocí 

očního nervu. Oční nerv, společně s artérií sítnice, vystupují z oka v bodě, kde 

nejsou žádné čípky ani tyčinky; jedná se o tzv. slepou skvrnu.  

Oční dutinu vyplňuje polotekutý rosolovitý balón, nazývaný sklivec. 

Sklivec zevnitř naléhá na oční sítnici. Poruchy sklivce často vedou ke vzniku 

chorob sítnice a k různým poruchám vidění. S postupujícím věkem dochází ke 

zkapalnění sklivce a k jeho kolapsu a odtržení od sítnice. Přitom vznikají různé 

zrakové vjemy. 

 

Obrázek 10 - Oko 

Identifikace člověka využívající biometrii oční sítnice je založená 

na individuálním rozložení cév v oční sítnici každého jedince. Rozložení těchto 

cév je neměnné. Pouze vlivem úrazu nebo nemoci může dojít ke změně 
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obrazu. Na obrázku dole je ukázka dvou obrazů očních cév , se kterými dále 

pracuje identifikační systém tak, že obraz rozložení cév v sítnici je analyzován a 

porovnán s příslušnou databází. 

 

      Obrázek 11 – Sítnice 
 

3.3. Duhovka 
V roce 1936 oftalmolog Frank Burch začal pracovat na konceptu použití 

vzoru duhovky jako metody pro rozpoznání osoby. V roce 1985 oční lékaři 

Leonard Flom a Aran Sarif  zjistili, že žádné dvě duhovky nejsou stejné a v roce 

1987 získali patent pro rozpoznání duhovky. Automatizovaná metoda pro 

rozpoznání duhovky je relativně mladá,patentována byla teprve v roce 1994. [4] 

 
Obrázek 12 - Duhovka 

 

Oční duhovky každého jedince, dokonce i jednovaječných dvojčat, jsou 

jedinečné, a umožňují dosáhnout prakticky nulové pravděpodobnosti chybného 

vpuštění. Dokonce i duhovka každého oka jedné osoby je stejně jedinečná jako 

mezi různými osobami navzájem. 

Duhovka spolu s čočkou odděluje přední a zadní komoru oční. Uprostřed 

duhovky se nachází centrální okrouhlý otvor zvaný zornice (pupila). K hlavním 

funkcím duhovky patří funkce světelné clony a ohraničení předního a zadního 

segmentu oka. Duhovková tkáň se skládá z předního listu, a zadního listu. 

Kromě cév a nervů obsahuje také svalová vlákna. Barva duhovky je závislá na 

množství pigmentu ve stromatu (vrstva rohovky) a skladbě duhovkové tkáně 
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(albíni nemají v epitelu ani ve stromatu žádný pigment). Na duhovce 

rozeznáváme pupilární a ciliární oblast. Mezi pupilární a ciliární oblastí se 

nachází vyvýšená zóna, duhovkové okruží. Přední list duhovky, stroma, sestává 

z kolagenních a elastických vláken, protkaných hladkým svalstvem. Obsahuje 

četné cévy. Přední plocha má typické uspořádání, které odpovídají průběhu 

cév. Ty jsou přerušovány prohloubenými místy, lakunami a kryptami. Zadní list 

je tvořen sytě pigmentovaným dvouvrstevným epitelem, který na pupilárním 

okraji přečnívá přední list a tvoří tak tmavý lem zornice. V duhovce se nachází 

duhovkové svaly (m. sphincter pupillae a m. dilatator pupillae), které slouží k 

pohybům zornice. 

Níže uvedený diagram ukazuje postup při identifikaci: 

 
Obrázek 13 – Ov ěřování 

 
3.4. Rozprost ření žil na záp ěstí 

Potenciál pro použití této technologie byl objeven roku 1992, kdy dr. K. 

Shimizu publikoval přednášku, ve které pojednává o otázce optického snímání 
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žil pomocí CT skenování. V roce 1996 navázal na jeho práci k. Yamamoto  

První výzkum ohledně užívání zápěstních žil pro biometrickou identifikaci 

byl publikován v roce 2000 v Koreji v časopise korejské lékařské společnosti 

(doplnit zdroj). Tato publikace popsala technologii, která využívá podkožní 

obrazec zápěstních cév a představila první komerční sytém pro identifikaci 

podle zápěstních žil [4] 

 
            Obrázek 14 - Žíly na záp ěstí 

Tato biometrická metoda používá záznamy podkožních žil jako vzorku 

pro jednoznačnou identifikaci určité osoby. Technologie umožňuje vytvořit 

z takovýchto vzorků čárový kód pro každého jedince. Žíly představují velké, 

robustní, stabilní a opakovatelné vzorky. Mohou být snadno zobrazeny v rámci 

zápěstí, dlaně a dorsální části ruky.  

Krevní cévy rozvádějí po těle živočichů krev. Dělí se na tepny, vlásečnice 

a žíly. 

Tepny (artérie) jsou cévy, které vedou krev směrem od srdce. Vnitřní 

povrch je vystlán jednovrstevným epitelem. Vnější vrstvu tvoří silná a pružná 

vazivová tkáň, která dále obsahuje vlákna hladké svaloviny. Největší vnitřní 

průměr (asi 10 mm) má srdečnice (aorta). Větvením klesá průměr tepen až na 1 

mm. Větvením těchto tepen vznikají tepénky (arterioly) jejichž vnitřní průměr je 

asi 20 µm. Tepny vycházející přímo ze srdce mají velmi pružné stěny. To jim 

umožňuje pojmout množství krve vypuzené při stahu srdečních komor. Pružné 

stěny pak tuto vlnu posouvají dále, v srdečnici rychlostí asi 30 cm/sec. 
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Svalovina v tenkých tepnách a tepénkách reguluje stažením nebo rozšířením 

průsvitu cévy průtok krve orgány dle potřeby organismu.  

Vlásečnice (kapiláry) jsou tenké cévy, které propojují tepny a žíly. Jejich 

průměr se pohybuje mezi 5 a 20 µm a délka kolem 0,5 mm. Krev v nich proudí 

rychlostí asi 0,5 mm/sec. Ačkoli jsou kapiláry nepatrných rozměrů, jejich celkový 

průřez je asi 500 - 700krát větší, než průřez srdečnice, největší tepny v lidském 

těle. 

Žíly (vény) jsou cévy, které vedou krev směrem k srdci. Vlásečnice se 

spojují v drobné žilky a ty pak dále do stále větších žil. Do pravé srdeční síně 

pak vstupují dvě hlavní žíly: horní a dolní dutá žíla. S tím, jak se průsvit žil 

zmenšuje, stoupá rychlost průtoku krve v nich a blíží se rychlosti krve 

v srdečnici. Stavbou jsou žíly podobné tepnám, mají však tenčí a poddajnější 

stěny. 

Při porovnávání se provádí sken pomocí IR kamery. Obrázky žil jsou 

převedeny do binárního tvaru, zkomprimovány a uloženy ve srovnávací 

databázi 2D obrázku žil 

 
                           Obrázek 15 - Skenování žil 

 

3.5. DNA 

Stejně jako má každý člověk jedinečné otisky prstu, má i jedinečný DNA -

 otisk. DNA - otisk je stejný pro každou buňku, tkáň a orgán člověka. Nemůže 

být změněn žádnou známou úpravou.  

Struktura DNA 

Geny se dědí z generace na generaci, takže potomek získá řadu 

charakteristických rysů od svých rodičů. Kompletní genetický reprograf 

organismu je obsažen v každé jeho buňce. Kódový systém, který je podkladem 
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pro reprograf, je založen na kódu v molekule DNA.  

 
Obrázek 16 - Struktura DNA 

DNA je dlouhá dvouvláknová molekula skroucená ve spirálu zvanou 

helix. Každé vlákno helixu sestává z řetězce nukleotidových částí. Každá 

nukleotidová část obsahuje 3 složky: cukr, fosfát a jednu ze čtyř různých bází: 

A, C, G, T. (Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin). Dva spletené řetězce helixu jsou 

svázány vazbami mezi nukleotidovými bázemi na protějších vláknech. To 

znamená, že posloupnost na jednom vlákně také určuje posloupnost na vlákně 

protějším. Rovněž uvnitř vlákna je informace obsažená v dané sekci DNA 

určena přesným pořadím nukleotidových bází v této sekci. Například 

posloupnost ACGCT představuje jinou informaci než posloupnost AGTCC 

stejně jako slovo HŘEB má jiný význam než slovo BŘEH, přestože obsahují 

stejná písmena. 

Procedura výroby DNA-otisku 
Výroba DNA-otisku je laboratorní procedura, která vyžaduje 5 kroků:  

1. Izolace DNA  

DNA musí být získána z buněk nebo tkání těla, jako je krev, vlasy nebo 

kůže.  

2 .Rozšt ěpení, úprava velikosti a t řídění 

Speciální enzymy nazývané restrikční enzymy se používají na štěpení 

DNA na určitých místech. Např. enzym zvaný EcoR1, nalezený v bakterii, 

rozštěpí DNA jedině tehdy a v tom místě, když se v ní vyskytuje posloupnost 

GAATTC. Kousky DNA jsou setříděny podle velikosti prosévací technikou 

zvanou elektroporóza. Kousky DNA se nechají projít gelem vyrobeným 

z agarosy (želatina vyrobená z mořské rasy) Tato technika je biotechnologicky 

ekvivalentní prosévání písku přes postupně se zjemňující síta, čímž se určí 
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velikost částice. 

3. Přenos DNA do nylonu 

Části DNA se umístí na plochou desku gelu. Gelem prochází elektrický 

proud. Protože DNA je nabitá záporně, pohybuje se směrem ke kladné 

elektrodě. Čím menší fragment DNA, tím rychleji se pohybuje. Oddělené 

fragmenty DNA se přenesou z gelu na nylonovou membránu umístěnou na jeho 

vrcholu. V tomto procesu se vlákna každého segmentu DNA chemicky rozštěpí. 

4. Sondování 

Přidání radioaktivních nebo obarvených genových sond do nylonové 

membrány přinese vzorek, jehož rentgenový snímek se nazývá DNA - otisk. 

Každá sonda typicky ulpí jen na jednom nebo dvou specifických místech 

na nylonové membráně. 

5. DNA-otisk 

Konečný DNA - otisk se vystaví užitím několika sond (5 - 10 nebo více) 

současně.To se podobá čárovým kódům. 
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4. Právní úprava 

4.1. Ochrana osobních údaj ů 

Ochranu osobních údajů řeší na nejvyšší úrovni z.č. 1/2003 Sb. - Ústava 

české republiky, konkrétně Čl.3 – v němž se uvádí, že součástí ústavního 

pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. 

Listina základních práv a svobod byla přijata v roce 1993 Českou národní 

radou  

V článku.10, odstavci 3 se říká, cituji: „Každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

údajů o své osobě.“ 

Aby nedocházelo k porušování výše uvedeného článku Listiny 

základních práv a svobod, byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb. (O ochraně 

osobních údajů) „Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze“. 

Působnost Úřadu je vymezena v § 2 a v § 29 zákona. Pro některé zvláštní 

agendy je působnost vymezena ve zvláštních právních předpisech.(viz [6]) 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, který 

provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při 

zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních 

údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, nebo poskytuje 

konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. 

Úřad spravuje informační systémy veřejné správy podle zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v § 87 

odst. 3 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních 

údajů podle tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je zaručené právo 

na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a 

osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje 

informačních technologií toto právo stále více narušováno.  



26 

V zákoně 101/2000 Sb., § 4 je stanoveno, co je považováno za osobní či 

citlivý údaj, cituji: „Osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 

identitu; Citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém 

nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu 

údajů; Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou 

identifikaci nebo autentizaci subjektu.“  

Subjektem je míněna fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují 

Vstupem České republiky do Evropské unie a poté do Schengenského 

informačního systému (SIS), zřízeného na základě Schengenské prováděcí 

úmluvy (SPÚ) z roku 1990, je každý z schengenských států na základě SPÚ 

povinen zřídit a udržovat svoji vnitrostátní část SIS. Zjednodušeně řečeno je 

princip takový, že jakmile jeden z členských států vloží do svého národního SIS 

nový záznam, popř. provede změnu, opravu či výmaz záznamu, tato informace 

je automaticky, prostřednictvím centrální jednotky SIS (CSIS) předána 

do národních součástí všech ostatních členských států. K vyhledávání záznamů 

v SIS tak nedochází na centrální, ale na národní úrovni, která je, jak bylo 

uvedeno, neustále aktualizována.  

Technickou podpůrnou jednotku C.SIS zřizují a udržují všechny 

schengenské státy společně, nicméně odpovídá za ni Francie, na jejímž území 

je umístěna (konkrétně ve Štrasburku). Schengenský informační systém 

umožňuje orgánům určeným smluvními stranami automatizované vyhledávání 

záznamů o osobách a věcech. Využití této databáze je však striktně limitováno 

pro účely:  

- provádění hraničních kontrol, popř. jiných policejních a celních kontrol 

ve vnitrozemí  

- řízení o udělování víz, vydávání povolení k pobytu a posouzení 
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příslušnosti státu k vyřízení žádosti o azyl.  

Vzhledem k tomu, že SIS obsahuje velké množství důvěrných dat jak 

o občanech tzv. třetích zemí, tak o občanech EU, jejichž neoprávněné 

zpřístupnění nebo chybné zpracování by mohlo vyústit ve velmi závažný zásah 

do práv dotčené osoby, bylo nezbytné nastavit striktní kriteria pro zpracování 

osobních údajů v SIS a plnění těchto pravidel také důsledně kontrolovat.  

Pravidla pro zpracování osobních údajů v SIS jsou obsažena přímo 

v SPÚ, konkrétně v ustanovení čl. 102 až 118, z nichž vyplývají především 

následující požadavky:  

- údaje v SIS lze primárně využívat pouze pro účely vymezené 

v příslušných ustanoveních SPÚ (tj. čl. 95 až 100), k  jiným účelům pouze 

tehdy, je-li tento postup důvodný z hlediska předcházení vážným 

bezpečnostním rizikům;  

- není dovoleno pořizovat kopie záznamů v SIS pořízených jinými 

členskými státy (např. německá policie tak může vést soubory údajů, které 

shromáždila a využívá při své činnosti, nemůže však tyto soubory doplňovat 

o informace získané ze SIS, které do tohoto systému vložily např. italské celní 

orgány);  

- pro účel kontroly přípustnosti zpracování dat v SIS je nezbytné vést 

záznamy o tom, které osoby do systému vstupovaly, a za jakým účelem (tzv. 

logy);  

- členský stát, který údaje do SIS vložil odpovídá za jejich správnost, 

aktuálnost i za soulad takového postupu s právními předpisy;  

- opravy, změny nebo výmaz záznamů v SIS je oprávněn provést jen ten 

členský stát, který předmětný záznam do systému vložil;  

- každý členský stát musí určit orgán odpovědný za řádné fungování 

vnitrostátní součásti SIS;  

- jednotlivé kategorie záznamů mají pevně danou maximální dobu 

uchování, po jejímž vypršení jsou ze SIS odstraněny (tato doba je obecně 

řečeno o to kratší, o co závažnější je dopad záznamu na soukromí dotčených 

osob);  

- každý členský stát odpovídá osobám za škody, které při provozu jeho 
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nár. SIS vzniknou;  

- členské státy jsou povinny přijmout náležitá bezpečnostní opatření, aby 

nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů v SIS;  

Kromě zmíněných pravidel pro zpracování osobních údajů v SIS stanoví 

Schengenská prováděcí úmluva také obecná pravidla pro předávání osobních 

údajů v rámci spolupráce příslušných orgánů. Tato pravidla jsou uvedena 

v čl. 126 až 129 SPÚ.  

Schengenská prováděcí úmluva současně požaduje, aby každý členský 

stát přijal vnitrostátní právní předpisy pro zajištění alespoň takové úrovně 

ochrany dat, jakou vyžaduje Úmluva Rady Evropy o ochraně osob s ohledem 

na automatizované zpracování osobních údajů ze dne 28. ledna 1981 a na ní 

navazující Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (87) 15 ze dne 17. září 

1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti. 

Kontrolou dodržování zásad nakládání s daty obsaženými v národních 

částech SIS jsou pověřeny jednotlivé národní dozorové úřady (obdobné Úřadu 

pro ochranu osobních údajů). 

Závěrem této kapitoly lze uvést, že podstatná většina výše uvedených 

pravidel je již obsažena i přímo v českých právních předpisech upravujících 

činnosti Policie ČR a ostatních orgánů, které se v budoucnu budou 

na zpracování osobních údajů v SIS podílet; doplnění chybějících či úprava 

nevyhovujících ustanovení příslušných zákonů bylo předmětem novelizace 

provedené zákonem č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru, a to 

s účinností k 1. září 2007.  

 

4.2.  Směrnice EU k používání biometrických dat 

Jak bylo výše uvedeno, Evropská unie vydala prostřednictvím své rady 

směrnice, které nařizují a upravují zavádění a používání cestovních pasů 

s biometrickými údaji, popřípadě řeší ochranu osobních dat. V této kapitole se 

pokusíme vyjmenovat ty nejdůležitější předpisy. 

Jak bylo tedy uvedeno, použití biometrických pasů konkrétně řeší 

„Nařízení Rady ES č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické 
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prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými 

státy“, přijatým Radou ES dne 13. prosince 2004. Tento předpis byl 

implementován do českého právního systému. 

Dalším předpisem EU řešící ochranu osobních údajů je „Úmluva 

k provedení schengenské dohody“ ze dne 14. června 1985, ke které Česká 

republika přistoupila dne 21. prosince 2007.  

Neméně důležitým předpisem pro aplikaci osobních údajů ve státní sféře 

je také „Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat“ ze dne 28. ledna 1981. Česká republika přistoupila k této úmluvě 

dne 8. září 2000 a v platnost smlouva vstoupila dne 1.listopadu 2001. 

Dodatkový protokol k této úmluvě nabyl pro Českou republiku účinnosti dne 

1. července 2004. 

Dále tuto problematiku upravuje „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 95/46/ES“ ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

Dalším předpisem v oblasti ochrany osobních dat je „Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES“ ze dne 8. června 2000, o určitých 

aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního 

styku v rámci vnitřního trhu. 

Jako poslední právní úprava je používána „Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/58/ES“ ze dne 12. července 2002, o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací – tato 

směrnice byla změněna „Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES“ 

ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných 

v souvislosti s poskytováním dostupných služeb elektronických komunikací 

nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.(viz [5]) 
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5. Biometrický pas 

5.1. Biometrická data v cestovních pasech 

Povinnost vydávat cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a 

s nosičem dat s biometrickými údaji vyplývá pro všechny členské státy 

Evropské unie z Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní 

a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných 

členskými státy, přijatým Radou ES dne 13. prosince 2004 a to pro cestovní 

doklady vydávané na dobu platnosti delší než 12 měsíců. Tento předpis je pro 

členské státy Evropské unie přímo aplikovatelný, a tedy se bez dalších 

legislativních kroků stal součástí právního řádu členských států, tedy i České 

republiky, která pro vytvoření jeho aplikačních podmínek ještě přijala zákon 

č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. 

Podle výše uvedeného nařízení jsou všechny členské státy EU povinny 

zavést první biometrické prvky (obličej) do nově vydávaných cestovních 

dokladů do konce srpna 2006 a další biometrické prvky (otisky prstů) do dubna 

2009 (původní návrh byl únor 2008, poté květen 2008). Tyto biometrické 

charakteristiky budou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro 

ověřování identity držitele pasu. 

Tyto údaje budou šifrovány v čipu umístěném v cestovním pase. 

Biometrické pasy jsou založeny na technologii bezkontaktních čipových karet, 

známé také pod zkratkou RFID.[2] Každý čip obsahuje informace o vlastníkovi 

pasu, včetně biometrické informace (tedy fotografie a otisku prstu) a díky 

digitálnímu podpisu také informace o instituci, která pas vydala. Čipy jsou 

napájeny externím zdrojem elektromagnetického pole, které indukuje 

dostatečné napětí na anténě, která je druhou komponentou, která je v kartě 

zalisována. Toto elektromagnetické pole je generováno čtečkou a je nutnou 

podmínkou komunikace. V případě e-pasu je zabráněno přístupu k datům při 

zavřeném pasu (myšleno zavřené pasové knížce). Protože byl do čipu navržen 

Basic Access Control (BAC) mechanismus, data z čipu lze přečíst až tehdy, 

když je pas otevřen a je načtena strojově čitelná zóna. BAC totiž spočívá v tom, 

že jsou napřed přečtena data ze strojově čitelné zóny (ta je např. na spodním 

okraji současných občanských průkazů). Z těchto dat je vytvořen klíč, který je 
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pak použit pro zabezpečení komunikace. 

Všechny osobní údaje žadatelů jsou po celou dobu existence 

v informačním systému chráněny před zneužitím nebo jiným neoprávněným 

zpracováním. Pro tuto ochranu jsou stanoveny technologické, organizační a 

personální podmínky bezpečnosti zpracování žádosti a výroby cestovních pasů. 

Na celý systém se vztahují povinnosti správce informačních systémů veřejné 

správy pro zajištění bezpečného zpracování osobních údajů a ochrany práv a 

osobního života subjektu údajů. 

Primárním prvkem bezpečnosti je využití infrastruktury veřejných klíčů a 

souvisejících kryptografických technik. V praxi to znamená, že jednotlivé kroky 

nakládání s osobními údaji občana jsou v informačním systému evidovány a lze 

je zpětně ověřit. Biometrické údaje žadatelů jsou ihned po pořízení, tzn. ještě na 

počítači na obecním úřadě obce s rozšířenou působností před odesláním do 

centrálního systému, zašifrovány tak, že dešifrovat je mohou pouze oprávněné 

subjekty. Pomocí elektronických podpisů je zajištěna autenticita a integrita 

přenášených dat. Po vydání (vyrobení) nového cestovního pasu se strojově 

čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji jsou údaje o pasu a jeho 

držiteli zavedeny do informačního systému evidence cestovních dokladů, bez 

biometrických údajů, které jsou zpracovávány výlučně v části systému, který 

řeší zpracování žádosti o vydání dokladu a jeho výrobu. Biometrické údaje jsou 

po 60 dnech od předání dokladu výrobcem Ministerstvu vnitra 

ze zpracovatelské části systému zlikvidovány (60 denní lhůta uchování 

biometrických údajů je stanovena pro případy reklamace dokladu). Biometrické 

údaje zůstanou pouze v nosiči dat cestovního pasu se strojově čitelnými údaji. 

 

5.2. Snímače otisk ů prst ů 

Snímače otisků prstů patří mezi komerčně nejdostupnější prostředky pro 

sběr identifikačních dat. K pořízení výsledného otisku prstu se užívá více 

způsobů: 

Teplotní  - Tepelné snímání pracuje na principu měření nepatrných 

rozdílů teploty mezi pokožkou prstu a vzduchu který vyplňuje prostor mezi jejími 

rýhami. Neměří se absolutní velikost teploty, ale právě rozdíl mezi tepelnou 
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energií pokožky předané senzoru v momentě, kdy se dotkne jeho snímací části. 

Tato je vyrobena z křemíkového čipu pokrytého pyro-elektrickým materiálem, 

neboli materiálem, který je citlivý na změny teploty. Na křemíku je nanesen 

v podobě přiléhajících pixelů. 

Teplotní diference se díky pyro-elektrickému materiálu převede 

na elektrický náboj, který je poté, díky samotným vlastnostem této látky, zesílen 

a předán na spodní křemíkový čip (který je také uspořádán do pixelů). Ten pak 

převede hodnoty elektrických signálů na samotný obraz a to v několika stupních 

šedi.  

 
             Obrázek 17 - Tepelné snímaní 

Teplotní technologie snímání má nespočet výhod:  

Poskytuje vysoce kvalitní snímky i při špatné topografii prstu (s malým 

rozdílem výšky mezi rýhami a vystouplými částmi nebo jiné poškození)  

Dobrá funkce ve zhoršených podmínkách (vysoká vlhkost, nečistota, 

mastnota a kontaminace vodou)  

Vysoký teplotní rozsah (–40°C a +85°C) 

Malá závislost na vzdálenosti mezi prstem a senzorem umožňuje jeho plné 

zapouzdření a následnou ochranu proti otřesům, otěru, vodě a dalším 

nepříznivým vlivům. 

Optické  – Prst se přikládá na tenkou destičku potaženou filmem (různí 

výrobci používají různé materiály, většinou však oxidy kovů) a vystavěn zdroji 

světla. Poté CCD čip (Charge-Coupled Device, zařízení s vázanými 

náboji).nasnímá vzniklý obraz, přičemž rýhy jsou normálně zobrazeny bílou 

barvou. 
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Obrázek 18 - Optické snímání 

Ultrazvukové - Pracují na principu měření vzdáleností od zdroje 

akustických vln k povrchu prstu. Tyto rozdílné vzdálenosti jsou poté převedeny 

do výsledného obrazu. 

 
     Obrázek 19 - Ultrazvukové snímání 

Křemíkovo-kapacitní - Tato technologie je založena na měření kapacity 

mezi pokožkou prstu a křemíkovým senzorem. Její hodnoty jsou poté 

převedeny do digitálního obrazu ve stupních šedi. 

 
Obrázek 20 -Kapacitní snímání 



34 

Kapacitních senzory mají několik výhod:  

Vysoce kvalitní obraz i při špatné topografii snímaného otisku prstu  

Funguje dobře i v nehostinném prostředí jako je vysoká teplota, vysoká 

vlhkost, špína, olej a voda.  

Silný, pevný povrch poskytující vysokou elektrickou a mechanickou 

robustnost a abrazivní odolnost (odolnost proti obroušení). 

 

5.3. Identifika ční kamery 

Pro identifikaci osoby podle duhovky se používají speciální kamerové 

systémy, které využívají digitální kamery s vysokým rozlišením. Kvůli patentově 

chráněnému algoritmu jsou náklady na pořízení snímače pro skenování 

duhovky vyšší, než je tomu v případě jiných biometrik, zároveň se cena 

samozřejmě odvíjí také od kvality a přesnosti. 

Na trhu je několik výrobců těchto systémů, které jsou chráněny 

mezinárodními patenty. 

 Například firma Panasonic svým identifikačním systémem umožňuje 

identifikaci uživatelů bez potřeby zadávání jakéhokoliv dalšího identifikátoru 

nebo doteku byť jen jediného tlačítka. 

Celý proces identifikace probíhá následovně: Po přiblížení osoby 

do vzdálenosti 30 - 40 cm se automaticky zapne hlasové a vizuální navádění. 

Uživatel se dívá do zrcátka na zařízení a hlasovými a vizuálními pokyny je 

naveden do správné polohy. Ozve se zvuk závěrky a během 1 sekundy jsou 

duhovky vyhodnoceny. Je li uživatel oprávněný, je mu umožněn vstup. 

Identifikační jednotka obsahuje dvě kamery pro současné snímání obou očních 

duhovek. 
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             Obrázek 21 - Snímač duhovky 

 

Naproti tomu při skenování oční sítnice je sledována oblast v okolí slepé 

skvrny, zde může být představa ve srovnání se snímáním duhovky o něco 

složitější, nejedná se totiž o viditelné vnější znaky. Při pořizování snímku sítnice 

je nutno oko přiložit ke snímači, zaostřit na určitý bod. a vydržet tak několik 

vteřin. Oko je skrz zornici nasvíceno infračerveným paprskem, čímž může 

algoritmus dále zpracovávat černobílý (tj. v několika stupních šedi) vzor cév 

ze zadní strany oka. 

Použití sítnice oka jako unikátního biometrického otisku je považováno 

za jednu z nejpřesnějších technologií vůbec. Snímání není příliš příjemné, navíc 

lidé vybočující z „výškového průměru“ mohou mít problém s fixním umístěním 

čtečky na zdi, a vůbec tedy nemusejí být schopni poskytnout sítnici snímači 

ve správném úhlu. V neposlední řadě proti masovějšímu rozšíření hovoří také 

cena, která je v případě skenování sítnice o poznání vyšší než u jiných 

biometrických technologií. 

 

5.4 Postup vy řizování žádosti o biometrický pas 

Žadatel o ePas se osobně dostaví na kontaktní místo na obci 

s rozšířenou působností (v místě trvalého pobytu) se stanovenými doklady.  

Pořizování fotografie a celá ostatní agenda na příslušném úřadě je 

prováděna ve speciálně zřízené kabince, viz násl. obrázek: 
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Obrázek 22 - místnost pro pořízení e-pasu 

 

Úředník provede kontrolu doložených skutečností proti datům 

ze systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů a potom pořídí 

fotografii žadatele digitálním fotoaparátem. Systém oznámí, zda je pořízená 

fotografie akceptovatelná pro výrobu pasu, 

 
Obrázek 23 - fotoaparát 

poté mu snímačem pořídí otisk prstů 
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           Obrázek 24 - Snímač otisků prstů 

vytiskne ze systému žádost s potřebnými daty, včetně fotografie a vyzve 

žadatele k podpisu do příslušného místa žádosti (systém automaticky podpis 

graficky snímá tabletem pro následné použití při výrobě ePasu). 

 
             Obrázek 25 - Tablet pro snímání podpisu 

Žadatel potvrdí podpisem správnost všech údajů a souhlas s výrobou 

ePasu.  

Data jsou elektronicky odeslána do centra, papírová žádost zůstává 

na obci.  

Po zpracování dat a vyrobení ePasu s biometrickými údaji v centrální 

výrobně je pas odeslán zpět na obec.  

Občan si při převzetí ePasu může zkontrolovat funkčnost čipu a v něm 

uložená data.  

Před převzetím ePasu občan podepíše poučení, že dodrží stanovené 

podmínky pro nakládání s ePasem (dostává pasovou knížku včetně 

elektronického zařízení). 
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6. Závěr 
V této bakalářské práci jsem se pokusil shrnout a popsat různé metody a 

použití biometrických dat osob pro účely jednoznačné identifikace či verifikace 

osob. Zaměřil jsem se podrobně pouze na ty metody, které jsou v současné 

době nejvíce rozvinuty, či se používají ve statní sféře u nás nebo v zahraničí. 

Některé metody rozpoznávání jsou staré desítky let (v případě otisků 

prstů i staletí), některé jsou na úplném počátku svého vývoje. Průkopníkem 

ve výzkumu a využití těchto dat byla většinou potřeba policie identifikovat osoby 

v kriminalistické praxi. Teprve poté se tyto metody začínají uplatňovat 

v komerční sféře a v oblasti veřejné správy. 

I nadále lze očekávat rychlý vývoj v této oblasti hlavně ve vzhledu 

k rychlosti, přesnosti a také ke vzdálenému snímání potřebných dat. Konkrétně 

to lze ilustrovat na příkladu identifikace podle chůze, nebo vzdálené identifikace 

podle geometrie tváře, které se začínají používat na některých letištích pro 

vyhledávání potenciálních teroristů nebo nežádoucích osob. Objevují se také 

návrhy na vytvoření elektronické identifikační karty. která by obsahovala většinu 

dat osoby, která jsou spravována v centrálních databázích. 

S tím však také roste nebezpečí zneužití takto získaných dat 

neoprávněnou osobou a možnost sledování osob i pro jiné účely než bylo 

původně zamýšleno. To je však daň za větší bezpečnost a za rychlejší a 

komfortnější státní správu. 
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Seznam použitých symbol ů a zkratek 

 

CCD -  Charge-Coupled Device, (zařízení s vázanými náboji), 

jedná se o elektronickou součástku používanou pro 

snímání obrazové informace. Uplatnění má například ve 

videokamerách, digitálních fotoaparátech, faxech, 

scannerech, čtečkách čárových kódů, ale i řadě 

vědeckých přístrojů, jakými jsou například astronomické 

dalekohledy 

DNA - Deoxyribonukleová kyselina je nositelkou genetické 

informace všech organismů. DNA je pro život nezbytnou 

látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává 

jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého 

organismu. 

ePas - cestovní pas s elektronickým čipem, též někdy 

označovaný jako CDBP (cestovní doklad s biometrickými 

prvky). 

ERR - (Equal Error Rate), porovnávání rozdílu mezi FAR a 

FRR. 

ES - Evropské společenství, původně Evropské hospodářské 

společenství (EHS) založené šesti zakládajícími státy 

v Římě roku 1957, přejmenováno v roce 1992 na 

Evropské společenství (ES), 

EU - Evropská unie , mezinárodní společenství, které od 

posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských 

zemí, vzniklé s ES 

FAR - False Acceptance Rate (počet souhlasných, potvrzených 

dat, ale špatně přiřazených). Vyjadřuje procento případů, 

kdy systém přijme jako souhlasný prvek špatně přiřazený 

k jiným existujícím datům v systému 



 

FRR - False Rejection Rate (počet odmítnutí), vyjadřuje 

procento měřící kolikrát systém vyhodnotí špatné přijetí 

jako takové 

RFID - Radio Frequency Identification (identifikace na rádiové 

frekvenci). Identifikační systémy RFID využívají 

bezkontaktní (rádiové) identifikace prostřednictvím 

paměťových čipů. Paměťové čipy obsahují jedinečnou 

informaci, kterou jsou schopny vyslat do přijímače 

SIS - bezpečnostní databázový systém, který provozují 

členské státy Schengenské smlouvy v souvislosti se 

zabezpečením hranic. 

SPÚ - Schengenská prováděcí úmluva z roku 1990, na jejímž 

základě je každý z schengenských států povinen zřídit a 

udržovat svoji vnitrostátní část SIS 
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