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VI. 

 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisy Evropské unie 

 

 
 

Navrhovaný právní předpis 

 

 

Odpovídající předpis EU 

 

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 písm. b) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 

unie působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Správy 

základních registrů na úseku elektronické identifikace. 

32014R0910 Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 4 

 

 

Oznamující členský stát oznámí Komisi tyto 

informace a bez zbytečného odkladu i jejich případné 

následné změny: 

a) popis systému elektronické identifikace, včetně jeho 

úrovní záruky a vydavatele či vydavatelů prostředků 

pro elektronickou identifikaci v rámci tohoto systému; 

b) použitelný režim dohledu a informace o režimu 

odpovědnosti, pokud jde o: 

i) stranu vydávající prostředky pro elektronickou 

identifikaci a 

ii) stranu provozující postup autentizace; 

c) orgán nebo orgány odpovědné za systém 

elektronické identifikace; 

d) informace o subjektu či subjektech, které spravují 

evidenci jedinečných osobních identifikačních údajů; 

e) popis způsobu, jakým jsou plněny požadavky 

stanovené v prováděcích aktech uvedených v čl. 12 

odst. 8; 

f) popis autentizace podle čl. 7 písm. f); 

g) opatření k pozastavení platnosti nebo zrušení 

oznámeného systému elektronické identifikace nebo 

autentizace či dotčených ohrožených součástí. 

 

Členský stát může Komisi požádat o vyškrtnutí 

systému elektronické identifikace, který oznámil, 

ze seznamu uvedeného v odstavci 2. Do jednoho 
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Čl. 10 

měsíce od obdržení žádosti členského státu zveřejní 

Komise odpovídající změny v seznamu v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

 

Narušení bezpečnosti 

 

1. Je-li bezpečnost systému elektronické identifikace 

oznámeného v souladu s čl. 9 odst. 1 či autentizace 

uvedené v čl. 7 písm. f) narušena nebo částečně 

ohrožena způsobem, který ovlivňuje spolehlivost 

přeshraniční autentizace tohoto systému, oznamující 

členský stát bezodkladně pozastaví nebo zruší tuto 

přeshraniční autentizaci nebo dotčené ohrožené 

součásti a uvědomí o tom ostatní členské státy 

a Komisi. 

  

2. Pokud bylo narušení nebo ohrožení bezpečnosti 

uvedené v odstavci 1 napraveno, oznamující členský 

stát přeshraniční autentizaci obnoví a bez zbytečného 

odkladu o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi. 

  

3. Pokud k nápravě narušení nebo ohrožení 

bezpečnosti uvedeného v odstavci 1 nedojde do tří 

měsíců od pozastavení či zrušení, oznámí oznamující 

stát ostatním členským státům a Komisi stažení 

systému elektronické identifikace. 

Komise bez zbytečného odkladu zveřejní v Úředním 

věstníku Evropské unie odpovídající změny 

v seznamu uvedeném v čl. 9 odst. 2. 

§ 3 odst. 1 

písm. b) 

Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace, který 

splňuje technické specifikace a postupy alespoň pro jednu z úrovní záruky 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků 

pro elektronickou identifikaci. 

32014R0910 Čl. 7 písm. c) Systém elektronické identifikace je způsobilý 

pro oznámení podle čl. 9 odst. 1, jsou-li splněny 

všechny tyto podmínky: 

c) daný systém elektronické identifikace a prostředky 

pro elektronickou identifikaci v rámci tohoto systému 

vydávané splňují požadavky alespoň na jednu z úrovní 

záruky stanovených v prováděcím aktu uvedeném 

v čl. 8 odst. 3; 

§ 3 odst. 1 

písm. d) 

Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace, v jehož 

rámci jsou osobní identifikační údaje jedinečně identifikující osobu 

32014R0910 Čl. 7 písm. d)  Systém elektronické identifikace je způsobilý pro 

oznámení podle čl. 9 odst. 1, jsou-li splněny všechny 
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v okamžiku vydání prostředku pro elektronickou identifikaci spojeny 

s danou osobou v souladu s technickými specifikacemi, normami a postupy 

pro příslušnou úroveň záruky stanovenými příslušným předpisem Evropské 

unie. 

tyto podmínky: 

d) oznamující členský stát zajišťuje, aby osobní 

identifikační údaje jedinečně identifikující danou 

osobu byly v okamžiku vydání prostředku 

pro elektronickou identifikaci v rámci daného systému 

v souladu s technickými specifikacemi, normami 

a postupy pro příslušnou úroveň záruky stanovenými 

v prováděcím aktu uvedeném v čl. 8 odst. 3 spojeny 

s fyzickou nebo právnickou osobou uvedenou v čl. 3 

bodě 1; 

§ 3 odst. 1 

písm. e) 

Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace, 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 příslušným předpisem Evropské unie.  

 

32014R0910 Čl. 7 písm. e) Systém elektronické identifikace je způsobilý 

pro oznámení podle čl. 9 odst. 1, jsou-li splněny 

všechny tyto podmínky: 

e) strana vydávající prostředky pro elektronickou 

identifikaci v rámci daného systému zajišťuje, aby byl 

prostředek pro elektronickou identifikaci spojen 

s osobou uvedenou v písmeni d) tohoto článku 

v souladu s technickými specifikacemi, normami 

a postupy pro příslušnou úroveň záruky stanovenými 

v prováděcím aktu uvedeném v čl. 8 odst. 3; 

§ 3 odst. 2 Kvalifikovaným systémem je dále systém elektronické identifikace 

oznámený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

oblast elektronické identifikace1), v jehož rámci je vydáván a používán 

pouze prostředek pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň 

značnou. 

32014R0910 Čl. 6 odst. 1 1. Pokud se podle vnitrostátního práva nebo správní 

praxe pro přístup ke službě poskytované on-line 

subjektem veřejného sektoru v určitém členském státě 

vyžaduje elektronická identifikace s použitím 

prostředku pro elektronickou identifikaci 

a autentizace, je pro účely přeshraniční autentizace pro 

danou on-line službu uznán v tomto členském státě 

prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný 

v jiném členském státě, pokud jsou splněny tyto 

podmínky: 

a) daný prostředek pro elektronickou identifikaci je 

vydán v rámci systému elektronické identifikace, který 

je uveden na seznamu zveřejněném Komisí podle 

článku 9; 

b) úroveň záruky daného prostředku pro elektronickou 

identifikaci odpovídá stejné úrovni záruky, jako je 

úroveň záruky požadovaná příslušným subjektem 

veřejného sektoru v prvním členském státě pro přístup 

k dané on-line službě, nebo vyšší úrovni, pokud 
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úroveň záruky daného prostředku pro elektronickou 

identifikaci odpovídá značné nebo vysoké úrovni 

záruky; 

c) příslušný subjekt veřejného sektoru používá 

v souvislosti s přístupem k dané on-line službě 

značnou nebo vysokou úroveň záruky. 

K tomuto uznání dojde do dvanácti měsíců 

od zveřejnění seznamu uvedeného v prvním 

pododstavci písm. a) Komisí. 

§ 5 odst. 1 Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného 

systému (dále jen „akreditace“) na základě písemné žádosti. 
32014R0910 Čl. 7 písm. a) 

bod II 

Systém elektronické identifikace je způsobilý 

pro oznámení podle čl. 9 odst. 1, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

a) prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci 

daného systému elektronické identifikace: 

ii) jsou vydávány z pověření oznamujícího        

členského státu 

§ 16 odst. 1 

písm. a) 

Kvalifikovaný správce zajistí dostupnost jím spravovaného kvalifikovaného 

systému pro spoléhající se stranu a národní bod způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

32014R0910 Čl. 7 písm. f) Systém elektronické identifikace je způsobilý 

pro oznámení podle čl. 9 odst. 1, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

f) oznamující členský stát zajišťuje dostupnost on-line 

autentizace tak, aby kterákoli spoléhající se strana 

usazená na území jiného členského státu byla schopna 

potvrdit osobní identifikační údaje, které obdržela 

v elektronické podobě. 

V případě jiných spoléhajících se stran než subjektů 

veřejného sektoru může oznamující členský stát 

stanovit podmínky přístupu k této autentizaci. Tato 

přeshraniční autentizace se poskytuje bezplatně, 

pokud je prováděna v souvislosti s on-line službou 

poskytovanou subjektem veřejného sektoru. 

Členské státy nesmějí spoléhajícím se stranám, které 

chtějí tuto autentizaci provést, ukládat zvláštní 

nepřiměřené technické požadavky, které by bránily 

interoperabilitě oznámených systémů elektronické 

identifikace nebo by ji významně ztěžovaly; 
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§ 19 odst. 1 

písm. a) 

Ministerstvo 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. 

32014R0910 Čl. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oznamující členský stát oznámí Komisi tyto 

informace a bez zbytečného odkladu i jejich případné 

následné změny: 

a) popis systému elektronické identifikace, včetně jeho 

úrovní záruky a vydavatele či vydavatelů prostředků 

pro elektronickou identifikaci v rámci tohoto systému; 

b) použitelný režim dohledu a informace o režimu 

odpovědnosti, pokud jde o: 

i) stranu vydávající prostředky pro elektronickou 

identifikaci a 

ii) stranu provozující postup autentizace; 

c) orgán nebo orgány odpovědné za systém 

elektronické identifikace; 

d) informace o subjektu či subjektech, které spravují 

evidenci jedinečných osobních identifikačních údajů; 

e) popis způsobu, jakým jsou plněny požadavky 

stanovené v prováděcích aktech uvedených v čl. 12 

odst. 8; 

f) popis autentizace podle čl. 7 písm. f); 

g) opatření k pozastavení platnosti nebo zrušení 

oznámeného systému elektronické identifikace nebo 

autentizace či dotčených ohrožených součástí. 

  

2. Jeden rok ode dne použitelnosti prováděcích aktů 

uvedených v čl. 8 odst. 3 a čl. 12 odst. 8 zveřejní 

Komise v Úředním věstníku Evropské unie seznam 

systémů elektronické identifikace, které byly 

oznámeny podle odstavce 1 tohoto článku, a základní 

informace o těchto systémech. 

  

3. Obdrží-li Komise oznámení po uplynutí lhůty 

uvedené v odstavci 2, zveřejní změny v seznamu 

podle uvedeného odstavce v Úředním věstníku 

Evropské unie do dvou měsíců od obdržení daného 

oznámení. 

  

4. Členský stát může Komisi požádat o vyškrtnutí 
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Čl. 10 

systému elektronické identifikace, který oznámil, 

ze seznamu uvedeného v odstavci 2. Do jednoho 

měsíce od obdržení žádosti členského státu zveřejní 

Komise odpovídající změny v seznamu v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

  

5. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů 

stanovit okolnosti, formáty a postupy pro oznamování 

podle odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

 

 

Narušení bezpečnosti 

 

1. Je-li bezpečnost systému elektronické identifikace 

oznámeného v souladu s čl. 9 odst. 1 či autentizace 

uvedené v čl. 7 písm. f) narušena nebo částečně 

ohrožena způsobem, který ovlivňuje spolehlivost 

přeshraniční autentizace tohoto systému, oznamující 

členský stát bezodkladně pozastaví nebo zruší tuto 

přeshraniční autentizaci nebo dotčené ohrožené 

součásti a uvědomí o tom ostatní členské státy 

a Komisi. 

 

2. Pokud bylo narušení nebo ohrožení bezpečnosti 

uvedené v odstavci 1 napraveno, oznamující členský 

stát přeshraniční autentizaci obnoví a bez zbytečného 

odkladu o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi. 

 

3. Pokud k nápravě narušení nebo ohrožení 

bezpečnosti uvedeného v odstavci 1 nedojde do tří 

měsíců od pozastavení či zrušení, oznámí oznamující 

stát ostatním členským státům a Komisi stažení 

systému elektronické identifikace. 

Komise bez zbytečného odkladu zveřejní v Úředním 

věstníku Evropské unie odpovídající změny 

v seznamu uvedeném v čl. 9 odst. 2. 
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§ 19 odst. 1 

písm. b) 

Ministerstvo plní úkoly jednotného kontaktního místa podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího procesní opatření 

pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace. 

32015D0296 Čl. 3 odst. 1 Každý členský stát pro účely spolupráce mezi 

členskými státy podle čl. 12 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 

č. 910/2014 určí jednotné kontaktní místo. 

§ 20 odst. 3 Samostatná součást národního bodu plní úlohu uzlu podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec interoperability. 

32015R1501 Čl. 2 odst. 1 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

1 . „uzlem“ místo připojení, které je součástí 

architektury interoperability elektronické identifikace 

a je zapojeno do přeshraniční autentizace osob 

a které je schopno rozeznat a zpracovávat přenosy 

údajů nebo je předávat na jiné uzly tím, že umožňuje 

propojení vnitrostátní infrastruktury elektronické 

identifikace jednoho členského státu s vnitrostátními 

infrastrukturami elektronické identifikace ostatních 

členských států. 
 

§ 20 odst. 4 Správce národního bodu zajistí, aby národní bod splňoval požadavky 

stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec 

interoperability. 

32015R1501 Čl. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Uzly 

 

1.   Uzel v jednom členském státě se musí být schopen 

spojit s uzly jiných členských států. 

 

2.   Uzly musí být schopny rozlišovat pomocí 

technických prostředků mezi subjekty veřejného 

sektoru a jinými spoléhajícími se stranami. 

 

3.   Z provedení technických požadavků stanovených 

v tomto nařízení jedním členským státem nesmí pro 

ostatní členské státy vyplývat nepřiměřené technické 

požadavky a náklady na dosažení interoperability 

s provedením dotyčného členského státu. 

 

Ochrana a důvěrnost údajů 

 

1.   Ochrana soukromí a důvěrnosti vyměňovaných 

údajů a zachování integrity dat mezi uzly se zajišťují 

pomocí nejlepších dostupných technických řešení 

a ochranných postupů. 

 

2.   Uzly neuchovávají žádné osobní údaje s výjimkou 
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Čl. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

údajů pro účely stanovené v čl. 9 odst. 3. 

 

Integrita a pravost dat při komunikaci 

 

Komunikace mezi uzly zajišťuje integritu a pravost 

dat a zaručuje tak, že všechny žádosti a odpovědi jsou 

autentické a nebyly zmanipulovány. Za tímto účelem 

uzly používají řešení, která se osvědčila 

v přeshraničním provozu. 

 

Formát zpráv při komunikaci 

 

Uzly používají jako syntaxi společné formáty zpráv 

založené na normách, které se mezi členskými státy již 

několikrát použily a v provozním prostředí se 

osvědčily. Syntaxe umožňuje: 

 

a ) řádně zpracovat minimální soubor osobních 

identifikačních údajů jedinečně identifikujících 

fyzickou nebo právnickou osobu; 

 

b )řádně zpracovat úroveň záruky prostředků 

pro elektronickou identifikaci; 

 

c ) rozlišovat mezi subjekty veřejného sektoru a jinými 

spoléhajícími se stranami; 

 

d ) flexibilitu v případě potřeby dalších atributů 

týkajících se identifikace. 
 

§ 21 odst. 1 

písm. d) 

V národním bodu se vede identifikátor držitele v rámci on-line služby nebo 

jiné činnosti splňující požadavky stanovené přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím rámec interoperability. 

32015R1501 Čl. 11 odst. 1 

 

 

 

 

Bod 1 

písm. d) 

přílohy 

Minimální soubor osobních identifikačních údajů 

jedinečně identifikujících fyzickou nebo právnickou 

osobu musí v případě, že se používá v přeshraničním 

kontextu, splňovat požadavky stanovené v příloze. 

 

 Jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím 

členským státem v souladu s technickými 

specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace 

a pokud možno následně neměnný. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

CELEX 32014R0910 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 

CELEX 32015D0296 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/296, kterým se 

stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy 

v oblasti elektronické identifikace podle čl. 12 odst. 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu 

CELEX 32015R1501 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1501 o rámci 

interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu 
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