
Stránka 1 z 8 
 

  

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV 

Návrh vyhlášky o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 26. května 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 16. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D K § 2 odst. 2 
 
Ačkoli je v příloze č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních 
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), uvedena výjimka pro 
používání SHA-1 (viz poznámka č. 2 v příloze k citované vyhlášce), 
doporučujeme použít pro zabezpečení komunikace s takto citlivými údaji 
hash funkce stanovené uvedenou vyhláškou – tedy alespoň SHA-2. 

Vysvětleno. 
Podpisový kód poplatníka (PKP) je elektronickým podpisem vybraných 
údajů datové zprávy evidované tržby stanovených finanční správou. 
Technicky je PKP elektronický podpis textového řetězce, který je 
definovaným způsobem vytvořen z vybraných datových položek e-
tržby. Podpis vytváří pokladní zařízení poplatníka pomocí svého 
privátního klíče. Tento privátní klíč tvoří jednoznačný pár s veřejným 
klíčem, jenž je součástí X509 certifikátu, který je vložen do SOAP 
elementu <SOAP Header> datové zprávy. To znamená, že k vytvoření 
PKP a XML signature datové zprávy musí být použit tentýž privátní 
klíč – jediná výjimka je v situaci, kdy certifikát klíče použitý v době 
vydání účtenky již není platný v okamžiku odeslání datové zprávy 
evidované tržby. V tom případě použije poplatník pro vytvoření XML 
signature aktuálně platný certifikát. 
Výpočet PKP v pokladním zařízení poplatníka probíhá v následujících 
krocích: 

1. Podepisovaný text (plaintext) se vytvoří textovým zřetězením 
vybraných položek elementu <Trzba> v kódování ASCII 
s použitím oddělovače „|“ (ASCII znak s dekadickou hodnotou 
124) mezi jednotlivými položkami. 

2. Takto vytvořený text plaintext se následně elektronicky 
podepíše algoritmem SHA256withRSA, s použitím téhož 
certifikátu a klíče, který bude použit pro elektronický podpis 
celé datové zprávy. Výsledkem je rsa_text. 

3. Výsledný podpis rsa_text je pak zakódován algoritmem 
Base64 do textového řetězce rsa_text_base64, který je pak do 
datové zprávy uložen jako hodnota XML elementu <pkp> 
v elementu <Trzba>. Výsledný textový řetězec má délku 344 
znaků. 
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 Každá datová zpráva evidované tržby zaslaná do finanční správy musí 
být povinně podepsána klíčem, k němuž je vydán X509 certifikát 
poplatníka. Certifikát poplatníka musí být platný k okamžiku 
zpracování datové zprávy evidované tržby na straně společného 
technického zařízení správce daně. Do podpisu SOAP zprávy musí být 
zahrnut právě jeden element, a to element <soap:Body> obsahující 
XML strukturu e-tržby (element <eet:Trzba>) dle platného XML 
Schéma. Podpis musí být realizován dle standardu XML Signature 
Syntax and Processing (Second Edition) s následujícími požadavky: 

• Pro realizaci elektronického podpisu zprávy je využito 
standardu WS-Security 1.0 a XML Signature 

• X509 certifikát náležející k privátnímu klíči použitému pro 
realizaci elektronického podpisu datové zprávy evidované 
tržby včetně SOAP obálky musí být přiložen v elementu 
BinarySecurityToken (http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-
security-1.0#Base64Binary) ve formátu X509v3 
(http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
x509-token-profile-1.0#X509v3) 

• Je požadován algoritmus „Exclusive C14N“ kanonizace XML 
(Exclusive XML Canonicalization Version 1.0, 
https://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/) 

• Pro výpočet otisku (digest) pro elektronický podpis SOAP 
zprávy je požadován algoritmus SHA256 
(http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256) 

• Pro elektronický podpis SOAP zprávy je požadován 
algoritmus RSA-SHA256 
(http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256) 

• Do elektronického podpisu musí být zahrnut celý element 
<soap:Body>, hlavičky zprávy nejsou elektronicky 
podepisovány (není využit WS-Addressing ani jiné standardy, 
které by podobný koncept vyžadovaly)  

• Ve WSDL mohou být uvedeny další upřesňující požadavky v 
oblasti WSS. 

Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) je otisk (hash neboli message 
digest) hodnoty kódu PKP, kde PKP je použit ve formě řetězce oktetů 
(viz hodnota rsa_text výše) algoritmem SHA1. 
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Z výše uvedených informací vyplývá, že pro zabezpečenou komunikaci 
mezi pokladním zařízením a servery finanční správy se používá 
kryptografická hashovací funkce SHA 2. Rovněž tak pro tvorbu PKP je 
použita hashovací funkce SHA2. Protože prezentovaná délka PKP kódu 
na účtence by byla 344 znaků, byla zvolena prezentace prostřednictvím 
BKP, který tvoří pouze otisk PKP prostřednictvím SHA 1.  Délka BKP 
tak činí pouze 40 znaků. Z tohoto důvodu se domníváme, že použití 
SHA 1 pro prezentaci PKP není v rozporu s ostatními předpisy v oblasti 
bezpečnosti ani zveřejněnými doporučeními. 
 
Jen pro dokreslení, kód PKP je uváděn (je tedy veřejně dostupný 
zákazníkovi) na účtence v situacích, kdy zde nemůže být z objektivních 
důvodů (offline režim) uveden FIK. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K návrhu vyhlášky – k ustanovení § 3  
V navrhovaném textu ustanovení doporučujeme za slovo „účinnosti“ 
vložit slovo „dnem“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K návrhu vyhlášky – k její příloze – k vysvětlivkám standardů 
V příloze vyhlášky se ve vysvětlivkách standardů používá odkaz na 
příslušné internetové stránky. Doporučujeme, aby v těchto 
vysvětlivkách byly uvedeny přímo názvy příslušných dokumentů, 
obdobně jako je tomu např. ve vyhlášce č. 212/2012 Sb., o ověřování 
platnosti zaručeného elektronického podpisu, ve znění pozdějších 
předpisů (konkrétně v její příloze č. 2). 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k příloze č. 1 k vyhlášce 
Doporučujeme v názvu odůvodnění neuvádět číslování (č. 1), jelikož 
návrh vyhlášky obsahuje pouze jednu přílohu, kterou proto není nutné 
číslovat.     

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z K § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky, resp. k části B přílohy návrhu 
vyhlášky: 

Navrhované použití kryptografické hashovací funkce SHA-1 k 
vytvoření otisku podpisového kódu poplatníka považujeme za 
nevhodné. Kryptografická hashovací funkce SHA-1 není obecně 
považována za bezpečnou, a to zejména proto, že u ní došlo 
k tzv. teoretickému prolomení.  

Z dostupných odborných článků vyplývá, že již v měsíci únoru 
2005 byl zveřejněn objev algoritmu umožňujícího nalézt u této funkce 
tzv. kolizi, tedy stav, kdy jednomu hashi SHA-1 odpovídá i jiná 
hodnota (ta, kterou potřebuje útočník), důkaz o prolomení se objevil 
také v měsíci prosinci 2007. 

Ministerstvo vnitra, které podle vyhlášky č. 378/2006 Sb., o 
postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, 
zveřejňuje kryptografické algoritmy a jejich parametry, které mohou 
být použity pro elektronický podpis, již dne 17. října 2008 (s 

Vysvětleno. 
Podpisový kód poplatníka (PKP) je elektronickým podpisem vybraných 
údajů datové zprávy evidované tržby stanovených finanční správou. 
Technicky je PKP elektronický podpis textového řetězce, který je 
definovaným způsobem vytvořen z vybraných datových položek e-
tržby. Podpis vytváří pokladní zařízení poplatníka pomocí svého 
privátního klíče. Tento privátní klíč tvoří jednoznačný pár s veřejným 
klíčem, jenž je součástí X509 certifikátu, který je vložen do SOAP 
elementu <SOAP Header> datové zprávy. To znamená, že k vytvoření 
PKP a XML signature datové zprávy musí být použit tentýž privátní 
klíč – jediná výjimka je v situaci, kdy certifikát klíče použitý v době 
vydání účtenky již není platný v okamžiku odeslání datové zprávy 
evidované tržby. V tom případě použije poplatník pro vytvoření XML 
signature aktuálně platný certifikát. 
Výpočet PKP v pokladním zařízení poplatníka probíhá v následujících 
krocích: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAC3ABQSG)



Stránka 4 z 8 
 

  

aktualizací dne 23. června 2009) s ohledem na nalezené bezpečnostní 
slabiny stanovilo kvalifikovaným poskytovatelům certifikačních služeb 
povinnost ukončit vydávání kvalifikovaných certifikátů s algoritmem 
SHA-1 do 31. prosince 2009. Tento postup navazoval na vydání 
dokumentu TS 102 176-1 V2.0.0 (ALGO Paper) Evropským ústavem 
pro telekomunikační normy (ETSI).  

Informační systém datových schránek opustil šifrovací 
algoritmus SHA-1 od 23. května 2010, užívání SHA-1 pro vytváření 
elektronických podpisů bylo ukončeno k 31. prosinci 2010. Národní 
bezpečnostní úřad zveřejnil na svých internetových stránkách v sekci 
Kryptografická ochrana, část Informace, sdělení, jímž se doporučuje 
neprodleně zahájit přípravu k přechodu od hashovací funkce SHA-1 na 
novou generaci hashovacích funkcí třídy SHA-2. Pro úplnost dodávám, 
že podobně postupovaly i některé zahraniční instituce, např. Národní 
institut standardů a technologie (NIST), který je tzv. laboratoří 
měřicích standardů při ministerstvu obchodu USA a vydává mj. 
standardy pro šifrování a digitální podpisy, doporučil již v roce 2007 v 
dokumentu SP800-57 používat SHA-1 jen do roku 2010. 

Používání funkce SHA-1 je v neposlední řadě v rozporu s 
minimálními požadavky na kryptografické algoritmy, stanovenými 
přílohou č. 3 k vyhlášce Národního bezpečnostního úřad č. 316/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti. Podle odst. 3 písm. a) a b) zmíněné 
přílohy se za minimální algoritmy hash funkcí považují jen algoritmy 
SHA-2, SHA-3 a některé další algoritmy uvedené v odst. 3 písm. c) 
zmíněné přílohy. Odstavec 3 písm. c) zmíněné přílohy v bodě 3. 
zároveň stanoví výslovná omezení pro používání SHA-1, z nichž je 
zřejmé, že se jedná o „dosluhující“ algoritmus.  

Shrnujeme, že použití algoritmu SHA-1 vytvoření otisku 
podpisového kódu poplatníka považujeme za nevhodné s ohledem na 
bezpečnostní nedostatky tohoto algoritmu, které jsou dlouhodobě 
známy a jimž odpovídají i opatření provedená výše zmíněnými orgány. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  

4. Podepisovaný text (plaintext) se vytvoří textovým zřetězením 
vybraných položek elementu <Trzba> v kódování ASCII 
s použitím oddělovače „|“ (ASCII znak s dekadickou hodnotou 
124) mezi jednotlivými položkami. 

5. Takto vytvořený text plaintext se následně elektronicky 
podepíše algoritmem SHA256withRSA, s použitím téhož 
certifikátu a klíče, který bude použit pro elektronický podpis 
celé datové zprávy. Výsledkem je rsa_text. 

6. Výsledný podpis rsa_text je pak zakódován algoritmem 
Base64 do textového řetězce rsa_text_base64, který je pak do 
datové zprávy uložen jako hodnota XML elementu <pkp> 
v elementu <Trzba>. Výsledný textový řetězec má délku 344 
znaků. 

 
 Každá datová zpráva evidované tržby zaslaná do finanční správy musí 
být povinně podepsána klíčem, k němuž je vydán X509 certifikát 
poplatníka. Certifikát poplatníka musí být platný k okamžiku 
zpracování datové zprávy evidované tržby na straně společného 
technického zařízení správce daně. Do podpisu SOAP zprávy musí být 
zahrnut právě jeden element, a to element <soap:Body> obsahující 
XML strukturu e-tržby (element <eet:Trzba>) dle platného XML 
Schéma. Podpis musí být realizován dle standardu XML Signature 
Syntax and Processing (Second Edition) s následujícími požadavky: 

• Pro realizaci elektronického podpisu zprávy je využito 
standardu WS-Security 1.0 a XML Signature 

• X509 certifikát náležející k privátnímu klíči použitému pro 
realizaci elektronického podpisu datové zprávy evidované 
tržby včetně SOAP obálky musí být přiložen v elementu 
BinarySecurityToken (http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-
security-1.0#Base64Binary) ve formátu X509v3 
(http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
x509-token-profile-1.0#X509v3) 

• Je požadován algoritmus „Exclusive C14N“ kanonizace XML 
(Exclusive XML Canonicalization Version 1.0, 
https://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/) 

• Pro výpočet otisku (digest) pro elektronický podpis SOAP 
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zprávy je požadován algoritmus SHA256 
(http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256) 

• Pro elektronický podpis SOAP zprávy je požadován 
algoritmus RSA-SHA256 
(http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256) 

• Do elektronického podpisu musí být zahrnut celý element 
<soap:Body>, hlavičky zprávy nejsou elektronicky 
podepisovány (není využit WS-Addressing ani jiné standardy, 
které by podobný koncept vyžadovaly)  

• Ve WSDL mohou být uvedeny další upřesňující požadavky v 
oblasti WSS. 

Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) je otisk (hash neboli message 
digest) hodnoty kódu PKP, kde PKP je použit ve formě řetězce oktetů 
(viz hodnota rsa_text výše) algoritmem SHA1. 
Z výše uvedených informací vyplývá, že pro zabezpečenou komunikaci 
mezi pokladním zařízením a servery finanční správy se používá 
kryptografická hashovací funkce SHA 2. Rovněž tak pro tvorbu PKP je 
použita hashovací funkce SHA2. Protože prezentovaná délka PKP kódu 
na účtence by byla 344 znaků, byla zvolena prezentace prostřednictvím 
BKP, který tvoří pouze otisk PKP prostřednictvím SHA 1.  Délka BKP 
tak činí pouze 40 znaků. Z tohoto důvodu se domníváme, že použití 
SHA 1 pro prezentaci PKP není v rozporu s ostatními předpisy v oblasti 
bezpečnosti ani zveřejněnými doporučeními. 
 
Jen pro dokreslení, kód PKP je uváděn (je tedy veřejně dostupný 
zákazníkovi) na účtence v situacích, kdy zde nemůže být z objektivních 
důvodů (offline režim)  uveden FIK . 
 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. D k absenci  závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 
Doporučujeme napříště postupovat v souladu s Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) a v obdobných případech (tj. 
předkládá-li se vyhláška, u níž nebylo rozhodnuto ohledně provedení 
RIA v rámci plánu vyhlášek na příslušný rok a která současně nemá 
žádné významné dopady, přičemž nejde o krizovou situaci ani nebyl 
prováděný zákon přijat ve stavu legislativní nouze) požádat předsedu 
Legislativní rady vlády o udělení výjimky z povinnosti provést 
k navrhované úpravě RIA (bod 5.6 OZ RIA). 

Bere se na vědomí. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

2. D ke zhodnocení korupčních rizik 
Doporučujme doplnit zhodnocení korupčních rizik navrhované 

Vyhověno. 
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- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

vyhlášky přímo do jejího odůvodnění. Odkaz ohledně příslušného 
zhodnocení na důvodovou zprávu k prováděnému zákonu je obecně 
nepraktický a neodpovídá plně požadavkům na obsahové náležitosti 
odůvodnění vyhlášky podle Legislativních pravidel vlády; v daném 
konkrétním případě je pak nepoužitelný i proto, že příslušná důvodová 
zpráva zhodnocení korupčních rizik právní úpravy obsažené 
v předkládané vyhlášce, tj. technického způsobu tvorby bezpečnostního 
a podpisového kódu poplatníka, neobsahuje. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády (LPV), v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Právní vztahy, které jsou přímým předmětem navrhované úpravy, 
nejsou právem EU regulovány. 
 
Připomínky a návrhy změn: 
Předložený návrh je převážně technického charakteru, odbor 
kompatibility k návrhu neuplatňuje žádné připomínky.  

Bere se na vědomí. 

58. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

1. D Doporučujeme v příloze návrhu vyhlášky uvést základní technické 
požadavky týkající se kódování, kryptografických hashovacích funkcí a 
podpisového schématu nebo alespoň uvést názvy konkrétních 
standardů, které mají být použity. Pouhý odkaz na internetové stránky 
není dostatečný pro to, aby se tyto standardy staly pro účely právního 
předpisu závaznými a jejich použití stalo povinným (viz Čl. 45a 
legislativních pravidel vlády). 

Vyhověno částečně. 
V příloze byly k názvu algoritmu doplněny názvy konkrétních 
standardů. 
 

103. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

1. D K § 1 (2) písm. c ) 
Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka stanovuje, že součástí 
řetězce údajů o evidované tržbě je podle písm. c také údaj o označení 
pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována.  
 
Ačkoliv si je APMS vědomo zákonných požadavků na obsah vyhlášky, 
upozorňuje na následující:  
APMS nevidí přínos v této informaci a navrhuje tento bod vypustit. 
Pokladní zařízení může mít libovolné označení, které se může 
dublovat, nelze tedy zajistit unikátnost a konkrétní „dohledatelnost“. 
Při fyzické výměně zařízení (např. při rozbití) není nikde povinnost ho 
označit jinak či stejně. 

Nevyhověno. 
Označení pokladního zařízení resp. jeho uvedení na účtence je jedním 
z nezbytných identifikačních prvků zabezpečujících unikátnost dané 
tržby (účtenky) a je také podstatné pro kontrolní činnost.  
Každé pokladní zařízení v rámci jedné provozovny musí mít unikátní 
označení. 
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103. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

2. D  K § 1 (3)  
Uvedené ustanovení navrhuje použití kryptografická hashovací funkce 
SHA-256 podle části B přílohy k vyhlášce.  
 
Předpokládá se, že řada zařízení, kde bude EET systém provozován, 
bude mobilní zařízení (tablet, smartphone). Je možné, že řada těchto 
zařízení nemusí podporovat nahrávání konkrétních bezpečnostních 
certifikátů, doporučujeme proto ověřit, že bude zvolen nejrozšířenější 
typ certifikátu, se kterým si poradí většina či všechny tablety a 
smartphony. 

Bere se na vědomí. 
Při návrhu celého řešení elektronické evidence tržeb byly v maximální 
možné míře zohledněny celosvětově používané a rozšířené standardy. 
Co se týká oblasti použitých certifikátů, tak byl zvolen standard X 509 a 
to ve verzi 3.0. V kryptografii se jedná o standard pro systémy založené 
na veřejném (PKI, public key infrastructure) pro jednoduché 
podepisování. Popis standardu X 509 je uveden v dokumentu RFC 
3280. Tento standard využívají např. české kvalifikované  certifikační 
autority. 
 

103. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

3. D  K § 1 (4)  
Otisk řetězce údajů o evidované tržbě se podepíše podpisovým 
schématem RSASSA-PKCS1-v1_5 podle části C přílohy k této 
vyhlášce pomocí soukromého klíče, který náleží k používanému 
certifikátu pro evidenci tržeb platnému ke dni evidované tržby.  
 
APMS upozorňuje, že soukromý klíč by neměl být předán za žádných 
okolností třetí straně. Doporučujeme ověřit, že tato premisa bude i 
nadále platná pro eshopy, které budou povinné aplikací EET, a to i v 
situaci, že jim eshop spravuje nějaká třetí strana (IT firma). V takovém 
případě jí bude klíč předán k implementaci do celého řešení. 

Bere se na vědomí. 
V případě, že je systém spravován nějakou třetí stranou (IT firmou) 
mělo by být zvoleno takové řešení, aby si privátní klíč mohl 
nainstalovat konkrétní poplatník, který je odpovědný za evidování tržby 
podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 
Další možností je, že poplatník, kterému tržba plyne , může pověřit  
evidováním tržby jiného poplatníka,  aby za něj tuto tržbu evidoval. 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Agrární 
komora České republiky, Akademie věd ČR, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká komora architektů, Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora, Česká národní banka, Česká stomatologická 
komora, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický 
a katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová 
agentura ČR, Hlavní město Praha, Hospodářská komora České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, 
Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců, Komora 
veterinárních lékařů, Konfederace umění a kultury, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora, Správa státních hmotných rezerv, Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních 
údajů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústavní soud, Asociace bazénů a saun, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace hotelů a restaurací České 
republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Asociace osobního prodeje, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, 
Czech Private Equity and Venture Capital Association, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Česká asociace telekomunikací, Česká bankovní 
asociace, Česká společnost aktuárů, Česko-maďarská obchodní komora, Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, 
Českomoravské sdružení trafikantů, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Katedra 
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informačních technologií FIS VŠE, Katedra počítačových systémů a komunikací FI MU, Katedra softwarového inženýrství FIT ČVUT, Katedra softwarového 
inženýrství FJFI ČVUT, Katedra softwarového inženýrství MFF UK, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, 
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Poslanecký klub 
Občanské demokratické strany, Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, Poslanecký klub Úsvitu - Národní Koalice, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, 
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Ústav informačních systémů FIT VUT, Americká obchodní komora v České republice, Asociace 
lanové dopravy o.s., Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s., Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 
Český svaz pivovarů a sladoven, Fórum dárců, ICT Unie z.s., Kancelář zdravotního pojištění, Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR a Zemědělský svaz ČR. 
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