
   

1 
 

III.  
 

N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne … …….. 2017 

 

o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE 

  

§ 1 

Předmět úpravy 

 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)  

a) pravidla využití elektronické identifikace, 

b) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Správy základních registrů 

na úseku elektronické identifikace a 

c) přestupky na úseku elektronické identifikace. 

CELEX 32014R0910 

 

§ 2 

Prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace 

 

Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit 

prokázání totožnosti, při kterém se využije elektronické identifikace, pouze prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný systém“). 

 

§ 3 

Kvalifikovaný systém 

 

(1) Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace,  

a) který spravuje kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace (dále jen 

„kvalifikovaný správce“), 

b) který splňuje požadavky alespoň na jednu z úrovní záruky stanovených přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace 

a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, 

c) který umožňuje poskytnutí služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen 

„národní bod“), 

d) v jehož rámci jsou osobní identifikační údaje jedinečně identifikující osobu v okamžiku 

vydání prostředku pro elektronickou identifikaci spojeny s danou osobou v souladu 

s technickými specifikacemi, normami a postupy pro příslušnou úroveň záruky 

stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální 

                                                           
1) 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. 
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technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou 

identifikaci a 

e) v jehož rámci je vydáván a používán pouze prostředek pro elektronickou identifikaci, 

který je spojen s osobou, kterou identifikuje, v souladu s technickými specifikacemi, 

normami a postupy pro příslušnou úroveň záruky stanovenými přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace a postupy 

pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci.  

 

(2) Kvalifikovaným systémem je dále systém elektronické identifikace oznámený 

podle 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, v jehož rámci je vydáván a používán pouze 

prostředek pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou. 

 

§ 4 

Kvalifikovaný správce 

 

Kvalifikovaným správcem je  

a) státní orgán, 

b) osoba, které byla udělena akreditace pro správu kvalifikovaného systému (dále jen 

„akreditovaná osoba“). 

 

§ 5 

Kvalifikovaná on-line služba 

 

 Kvalifikovanou on-line službou je on-line služba, která je poskytována státním 

orgánem, územním samosprávným celkem nebo osobou, byla-li jí svěřena působnost, 

při výkonu této působnosti, jako kvalifikovaným poskytovatelem kvalifikované on-line služby 

(dále jen „kvalifikovaný poskytovatel“) a která využívá pro elektronickou identifikaci 

a autentizaci držitele prostředku pro elektronickou identifikaci (dále jen „držitel“) prostředek 

pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému. 

 

Akreditace 

 

§ 6 

 

(1) Ministerstvo rozhoduje o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému 

(dále jen „akreditace“) na základě písemné žádosti.  

 

(2) Žadatel o akreditaci je povinen doložit 

a) složení kauce podle § 10, 

b) uzavření pojištění odpovědnosti za škodu při správě kvalifikovaného systému podle § 12, 

c) potvrzení, že jím používaný prostředek pro elektronickou identifikaci a jím spravovaný 

systém elektronické identifikace splňuje požadavky přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky 

prostředků pro elektronickou identifikaci, 

d) plán ukončení činnosti.  

 

 (3) Ministerstvo si vyžádá závazné stanovisko správce národního bodu, zda systém 

elektronické identifikace žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí služby národního bodu. 
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 (4) Ministerstvo rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 3 měsíců ode dne jejího 

podání. Splňuje-li žadatel o akreditaci podmínky pro udělení akreditace podle odstavce 2  

a je-li závazné stanovisko správce národního bodu podle odstavce 3 kladné, vydá ministerstvo 

rozhodnutí o udělení akreditace. V opačném případě ministerstvo žádost zamítne. 

 

 (5) Akreditovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu, 

že nesplňuje podmínky podle odstavce 2. 

 

§ 7 

 

 (1) Ministerstvo odejme akreditaci, jestliže akreditovaná osoba přestala splňovat 

podmínky pro udělení akreditace podle § 6 odst. 2, ačkoliv byla na možnost odnětí akreditace 

z těchto důvodů ministerstvem písemně upozorněna a nápravu nezjednala bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 měsíců. 

 

 (2) Ministerstvo odejme akreditaci, jestliže o to akreditovaná osoba písemně požádá. 

 

§ 8 

 

 Akreditace zaniká smrtí nebo zánikem akreditované osoby. 

 

§ 9  

 

 (1) Akreditovaná osoba může rozšířit správu kvalifikovaného systému o používání 

dalšího prostředku pro elektronickou identifikaci. 

 

 (2) Akreditovaná osoba je povinna rozšíření podle odstavce 1 oznámit ministerstvu 

tak, aby ministerstvo oznámení obdrželo alespoň 4 měsíce před začátkem používání dalšího 

prostředku pro elektronickou identifikaci. 

 

 (3) Akreditovaná osoba v oznámení doloží splnění podmínky podle § 6 odst. 2 

písm. c). 

 

 (4) Nedoloží-li akreditovaná osoba splnění podmínky podle § 6 odst. 2 písm. c), 

ministerstvo na to akreditovanou osobu upozorní s tím, že nebude-li tato vada ve lhůtě, kterou 

k tomu určí, odstraněna, rozhodnutím používání dalšího prostředku pro elektronickou 

identifikaci zakáže. 

 

 (5) Ministerstvo vydá o zákazu rozšíření správy kvalifikovaného systému 

o používání dalšího prostředku pro elektronickou identifikaci rozhodnutí nejpozději 

do 3 měsíců ode dne  obdržení oznámení. 

 

Kauce 

 

§ 10 

 

(1) Žadatel o akreditaci je povinen složit kauci ve výši 10 000 000 Kč na zvláštní účet 

ministerstva. 
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(2) Kauce musí být na zvláštním účtu ministerstva uložena v plné výši po celou dobu 

trvání řízení o akreditaci a akreditace. 

 

(3) Kauci lze použít pouze k úhradě 

a) pokuty  uložené za přestupek podle tohoto zákona, 

b) náhrady škody, kterou akreditovaná osoba způsobila státu porušením svých povinností, 

nebo 

c) regresního nároku, který vznikl státu vůči akreditované osobě v důsledku vzniku 

povinnosti státu nahradit jiné osobě škodu vzniklou porušením povinností akreditovanou 

osobou.  

 

(4) Žadatel o akreditaci je povinen prokázat původ peněžních prostředků použitých 

na složení kauce. 

 

(5) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu. 

 

§ 11 

 

(1) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se akreditace neuděluje, nebo 

rozhodnutí, kterým se akreditace odnímá, anebo dnem zániku akreditace, se složené peněžní 

prostředky stávají přeplatkem žadatele o akreditaci nebo osoby, které byla akreditace odňata 

anebo jejíž akreditace zanikla. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej 

ministerstvo žadateli o akreditaci nebo osobě, které byla akreditace odňata anebo jejíž 

akreditace zanikla, do 3 měsíců ode dne vzniku tohoto přeplatku. 

 

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je vedeno řízení, 

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení povinnosti k úhradě některého 

z peněžních plnění, k jehož úhradě je podle § 10 odst. 3 možné použít kauci, a 

b) které bylo zahájeno do 3 měsíců ode dne pravomocného odnětí nebo zániku akreditace. 

 

§ 12 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

 

 (1) Žadatel o akreditaci musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou při správě kvalifikovaného systému. 

 

 (2) Limit pojistného plnění z pojištění žadatele o akreditaci činí nejméně 50 000 000 

Kč. 

 

Posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci  

a systému elektronické identifikace 

 

§ 13 

 

 (1) Prostředek pro elektronickou identifikaci a systém elektronické identifikace 

posuzuje osoba, která k tomu byla pověřena ministerstvem (dále jen „pověřená osoba“). 

  

 (2) Ministerstvo pověří posuzováním prostředku pro elektronickou identifikaci 

a systému elektronické identifikace na základě žádosti osobu pověřenou k provádění atestací 

podle zákona o informačních systémech veřejné správy. Pověření k posuzování prostředku 
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pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace nelze převést na jinou 

osobu. 

  

§ 14 

  

 (1) Ministerstvo odejme pověření k posuzování prostředku pro elektronickou 

identifikaci a systému elektronické identifikace, jestliže pověřená osoba neplní povinnosti 

stanovené tímto zákonem, ačkoliv byla na možnost odnětí pověření k posuzování prostředku 

pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace z těchto důvodů 

ministerstvem písemně upozorněna a nápravu nezjednala ani v přiměřené lhůtě stanovené 

ministerstvem. 

  

 (2) Ministerstvo odejme pověření k posuzování prostředku pro elektronickou 

identifikaci a systému elektronické identifikace, jestliže o to pověřená osoba písemně požádá. 

  

 (3) Pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému 

elektronické identifikace zaniká, jestliže pověřená osoba pozbyla pověření k provádění 

atestací podle zákona o informačních systémech veřejné správy. 

  

§ 15 

  

 (1) Pověřená osoba posuzuje, zda prostředek pro elektronickou identifikaci a systém 

elektronické identifikace splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků 

pro elektronickou identifikaci. Ustanovení § 6d odst. 3 a § 6e zákona o informačních 

systémech veřejné správy se při posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci 

a systému elektronické identifikace použijí obdobně. 

  

 (2) Splňuje-li prostředek pro elektronickou identifikaci a systém elektronické 

identifikace požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího minimální 

technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, 

potvrdí tuto skutečnost pověřená osoba žadateli o posouzení do 3 měsíců ode dne podání 

žádosti o posouzení. 

 

 (3) Potvrzení podle odstavce 2 obsahuje stanovenou úroveň záruky prostředku 

pro elektronickou identifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou 

identifikaci. 

  

 (4) Nesplňuje-li prostředek pro elektronickou identifikaci a systém elektronické 

identifikace požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího minimální 

technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, 

vyrozumí o této skutečnosti pověřená osoba žadatele o posouzení do 3 měsíců ode dne podání 

žádosti o posouzení a sdělí mu důvody nesplnění požadavků. 

  

§ 16 

  

 V případě, že posuzováním prostředku pro elektronickou identifikaci a systému 

elektronické identifikace není pověřena žádná osoba, posuzuje prostředek pro elektronickou 

identifikaci a systém elektronické identifikace ministerstvo. Ustanovení § 15 se na posuzování 
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prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace ministerstvem 

použije obdobně. 

 

§ 17 

Povinnosti kvalifikovaného správce 

 

 (1) Kvalifikovaný správce  

a) zajistí dostupnost jím spravovaného kvalifikovaného systému způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 

b) vede evidenci jím vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci, 

c) před prvním použitím prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci kvalifikovaného 

systému ověří totožnost držitele prostřednictvím národního bodu, 

d) zapíše identifikátor jím vydaného prostředku pro elektronickou identifikaci a úroveň 

záruky tohoto prostředku do národního bodu, 

e) aktualizuje údaje v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 

na základě upozornění správce národního bodu na možné změny údajů, 

f) po ukončení své činnosti předá evidenci vydaných prostředků pro elektronickou 

identifikaci ministerstvu, 

g) zneplatní prostředek pro elektronickou identifikaci držitele, o kterém se prokazatelně 

dozvěděl, že zemřel, 

h) zneplatní prostředek pro elektronickou identifikaci na základě žádosti držitele nebo 

na základě oznámení držitele o zneužití nebo hrozícím nebezpečí zneužití prostředku 

pro elektronickou identifikaci a oznámí tuto skutečnost správci národního bodu, 

i) při ukončení své činnosti zneplatní jím vydané prostředky pro elektronickou identifikaci, 

j) vede a aktualizuje plán ukončení činnosti, 

k) při ukončení své činnosti postupuje podle plánu ukončení činnosti. 

 

 (2) Kvalifikovaný správce zajistí, aby řídící činnosti vykonávaly fyzické osoby, které 

získaly vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského 

studijního programu a mají praxi v oblasti informačních technologií v délce nejméně 3 let 

nebo středoškolské vzdělání a mají praxi v oblasti informačních technologií nejméně 5 let. 

 

 (3) Kvalifikovaný správce zajistí, aby fyzické osoby, které ověřují totožnost držitele, 

byly bezúhonné a absolvovaly odbornou přípravu týkající se bezpečnosti a pravidel ochrany 

osobních údajů. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen 

pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, 

pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl 

odsouzen; jestliže trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-

li rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezúhonnosti 

splněn až po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí. 

 

 (4) Plán ukončení činnosti obsahuje postupy kvalifikovaného správce při ukončení 

vydávání prostředků pro elektronickou identifikaci a poskytnutí služby autentizace, včetně 

způsobu, jakým jsou správce národního bodu a držitelé informováni o ukončení činnosti 

kvalifikovaného správce. 

 

§ 18 

Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 

 

 (1) V evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci se vede  
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele, 

b) datum narození držitele, 

c) identifikátor prostředku pro elektronickou identifikaci, 

d) identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného systému, 

e) údaj o způsobu ověření totožnosti žadatele o vydání prostředku pro elektronickou 

identifikaci a byla-li totožnost ověřena identifikačním dokladem, rovněž číslo a druh 

identifikačního dokladu, 

f) datum a čas vydání a datum a čas zneplatnění prostředku pro elektronickou identifikaci, 

g) doba platnosti prostředku pro elektronickou identifikaci. 

 

 (2) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou 

identifikaci uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti prostředku pro elektronickou 

identifikaci. 

 

§ 19 

Seznam kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů 

 

 (1) Správa základních registrů vede seznam kvalifikovaných správců usazených 

v České republice spolu s jimi používanými prostředky pro elektronickou identifikaci 

a seznam kvalifikovaných poskytovatelů usazených v České republice spolu s jimi 

poskytovanými kvalifikovanými on-line službami (dále jen „seznam kvalifikovaných správců 

a kvalifikovaných poskytovatelů“). 

 

 (2) Správa základních registrů zveřejňuje seznam kvalifikovaných správců 

a kvalifikovaných poskytovatelů na svých internetových stránkách. 

 

§ 20 

Povinnosti držitele  

 

 Držitel  

a) ověří správnost údajů zapsaných v prostředku pro elektronickou identifikaci při převzetí 

tohoto prostředku, 

b) zachází s prostředkem pro elektronickou identifikaci s náležitou péčí tak, 

aby minimalizoval možnost jeho zneužití, 

c) ohlásí neprodleně kvalifikovanému správci zneužití či hrozící nebezpečí zneužití 

prostředku pro elektronickou identifikaci. 

 

 

§ 21 

Působnost na úseku elektronické identifikace 

 

(1) Ministerstvo  

a) plní úkoly podle čl. 9 a 10 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, 

b) plní úkoly jednotného kontaktního místa podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti 

elektronické identifikace, 

c) kontroluje kvalifikované správce, kvalifikované poskytovatele a pověřené osoby, 
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d) vede evidenci udělených akreditací a jejich změn a zveřejňuje ji na svých internetových 

stránkách, 

e) uchovává údaje vedené v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 

kvalifikovaného správce, který ukončil svou činnost, a tyto údaje zpřístupní tomu, kdo 

osvědčí právní zájem na jejich zpřístupnění. 

 

 (2) Správa základních registrů vydává závazné stanovisko, zda systém elektronické 

identifikace žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí služby národního bodu. 

CELEX 32014R0910 

CELEX 32015D0296 

 

Národní bod  

 

§ 22 

 

(1) Národní bod je informační systém veřejné správy  podporující proces elektronické 

identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému.  

 

(2) Správcem národního bodu je Správa základních registrů. 

 

(3) Samostatná součást národního bodu plní úlohu uzlu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího rámec interoperability. 

 

(4) Správce národního bodu zajistí, aby národní bod splňoval požadavky stanovené 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec interoperability. 

CELEX 32015R1501 

 

§ 23 

 

(1) V národním bodu se vede  

a) identifikátor prostředku pro elektronickou identifikaci a údaj o úrovni záruky tohoto 

prostředku, 

b) agendový identifikátor držitele pro agendu autentizace, 

c) identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného systému, 

d) identifikátor držitele v rámci kvalifikované on-line služby splňující požadavky přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec interoperability. 

 

 (2) V národním bodu se dále mohou vést údaje, které poskytne držitel. 

 

 (3) Údaje podle odstavce 2 zapisuje do národního bodu držitel. 

 

(4) Údaje podle odstavce 1 se v národním bodu uchovávají po dobu 15 let od skončení 

platnosti prostředku pro elektronickou identifikaci. 

 

(5) V národním bodu se jako provozní údaj vede alespoň 

a) datum prvotního zápisu údaje do národního bodu, 

b) datum poslední změny údaje vedeného v národním bodu, 

c) záznam o využívání údajů z národního bodu.  

CELEX 32015R1501 
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§ 24 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

na úseku elektronické identifikace 

 

(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle jiného právního předpisu, 

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodila, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická 

osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

c) pohlaví,  

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle jiného právního předpisu, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.  

 

(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

z informačního systému cizinců údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,  

b) datum narození, 

c) druh a adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

 (4) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

ze základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů 

a některých práv a povinností údaje v rozsahu 

a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu veřejné 

moci, 

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo 

rozhodnutí vydáno, 
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c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby 

ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma 

nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj 

v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly, 

d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno, 

e) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká, 

f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, 

na základě zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů, 

g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí. 

 

 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z  informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 

(6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 

údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 

Přestupky na úseku elektronické identifikace 
 

§ 25 

 

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nezajistí dostupnost jí spravovaného kvalifikovaného systému podle § 17 odst. 1 písm. a), 

b) nevede evidenci jí vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 17 odst. 1 

písm. b), 

c) neověří totožnost držitele prostřednictvím národního bodu podle § 17 odst. 1 písm. c), 

d) nezapíše identifikátor vydaného prostředku pro elektronickou identifikaci a úroveň 

záruky tohoto prostředku do národního bodu podle § 17 odst. 1 písm. d), 

e) neaktualizuje údaje v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 

podle § 17 odst. 1 písm. e), 

f) nepředá ministerstvu evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 

podle § 17 odst. 1 písm. f), 

g) nezneplatní prostředek pro elektronickou identifikaci podle § 17 odst. 1 písm. g) až i), 

h) v rozporu s § 17 odst. 1 písm. j) nevede nebo neaktualizuje plán ukončení činnosti, 

i) nepostupuje podle plánu ukončení činnosti podle § 17 odst. 1 písm. k), 

j) nezajistí, aby řídící činnosti vykonávaly fyzické osoby splňující předpoklady podle § 17 

odst. 2, nebo 

k) v rozporu s § 17 odst. 3 nezajistí, aby ověření totožnosti prováděly bezúhonné fyzické 

osoby. 

 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo k), nebo 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až i). 

 

§ 26 

 

 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo. 

 

 (2) Pokuty vybírá ministerstvo. 
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ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o občanských průkazech 

 

§ 27 

 

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona 

č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., 

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu 

uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.“. 

  

2. Nadpis části sedmé zní: „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

VEŘEJNÉ SPRÁVY“. 

 

3. § 18c se včetně nadpisu zrušuje. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy 

 

§ 28 

 

 V § 9 odst. 4 větě první zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. …/2016 Sb., se slova „portálu 

veřejné správy“ nahrazují slovy „kvalifikované on-line služby“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

§ 29 

 

 Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona 

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 

zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 

zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 

č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
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zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 

č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 

zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 

č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 

zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 

č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 

č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona 

č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 

č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona 

č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona 

č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., 

zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 

č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., 

zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona 

č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., 

zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 

č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 

zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., 

zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 324/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V položce 22 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: 

 

„i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace   Kč 100 000“. 

 

Dosavadní písmena i) až v) se označují jako písmena j) až v). 

 

2. V položce 22 písm. l) se slova „v písmenu l)“ nahrazují slovy „v písmenu k)“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o základních registrech 

 

§ 30 

 

 V § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona 

č. 192/2016 Sb., se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou 
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identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou 

identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“. 

 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

§ 31 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.  
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