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VIII. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

  

k návrhu zákona o elektronické identifikaci 
  

Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 19. října 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 18. listopadu 

2016. Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 70 zásadních připomínek, a to 14 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo obrany, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných 

rezerv, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Nejvyšší státní zastupitelství, Kraj Vysočina, Česká asociace pojišťoven, Česká 

bankovní asociace a Hospodářská komora České republiky spolu s ICT unií. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo průmyslu a obchodu, úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 

Úřad pro zahraniční styky a informace, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Technologická agentura České republiky, hlavní město Praha 

a Moravskoslezský kraj.  

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Bezpečnostní informační 

služba, Český statistický úřad, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní 

úřad, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, úřad místopředsedy 

vlády pro vědu, výzkum a inovace, Česká národní banka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Akademie věd České republiky, 

Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud, Asociace samostatných odborů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, Česká stomatologická komora, Českomoravská konfederace odborových svazů, Grantová agentura České republiky, 

Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, 

Ústecký kraj a Zlínský kraj. 

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Kancelář finančního arbitra, Ústav pro studium totalitních režimů, Kancelář veřejného ochránce práv, Kancelář 

Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, zahraniční výbor Senátu, Ústavní soud, Agrární komora České 

republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Exekutorská komora České 
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republiky, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, 

Komora veterinárních lékařů České republiky, Notářská komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Svaz 

měst a obcí České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

a Karlovarský kraj. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

3. Ministerstvo spravedlnosti, 

4. Ministerstvo zemědělství, 

5. Ministerstvo obrany, 

6. Český úřad zeměměřický a katastrální, 

7. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

8. Správa státních hmotných rezerv, 

9. Odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, 

10. Nejvyšší státní zastupitelství, 

11. Kraj Vysočina, 

12. Česká asociace pojišťoven, 

13. Česká bankovní asociace, 

14. Hospodářská komora České republiky a ICT unie. 

 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 
 

1.1 

K materiálu obecně 

 

Je nutné sladit názvosloví se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který shodně s nařízením 

eIDAS používá pojem "poskytovatel služeb vytvářejících důvěru", tento 

zákon používá "kvalifikovaný správce" a "kvalifikovaný poskytovatel" - 

Vysvětleno. 

 

Nařízení eIDAS se v zásadě vztahuje na dvě 

ucelené oblasti – elektronickou identifikaci 

a služby vytvářející důvěru pro elektronické 

transakce. Tato skutečnost je patrná 

jak ze samotného názvu nařízení, tak z vymezení 
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není zcela zřejmé, jaký je mezi nimi vztah, zda se částečně překrývají. 

Do zákona č. 253/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2017 jsme upravili 

používání identifikace právě prostřednictvím "kvalifikovaného 

poskytovatele služeb vytvářejících důvěru". 

 

Závěr 

Zákon provádějící nařízení EU by měl ctít terminologii v tomto nařízení 

stanovenou. 

působnosti v čl. 2 nařízení. Struktura nařízení 

eIDAS je potom následná: v kapitole druhé je 

upravena oblast elektronické identifikace, 

v kapitole třetí pak oblast služeb vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce. Je tedy nutné 

neslučovat úpravu obsaženou v zákoně 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, s úpravou obsaženou 

v návrhu zákona o elektronické identifikaci, neboť 

se liší v tom, že každá adaptuje jinou část nařízení 

eIDAS. 

Co se týče pojmu kvalifikovaný správce systému 

elektronické identifikace, nařízení eIDAS tento ani 

jiný termín, který by charakterizoval osobu 

spravující systém elektronické identifikace, 

neužívá. Z nařízení eIDAS tedy nebylo možné 

v tomto směru vyjít, proto byla zavedena nová 

terminologie. 

Pojem kvalifikovaný poskytovatel vychází z čl. 3 

odst. 6 nařízení eIDAS. V uvedeném článku je 

definován pojem „spoléhající se strana“, nicméně 

tento pojem je použitelný jak pro oblast 

elektronické identifikace, tak pro oblast služeb 

vytvářejících důvěru. Navrhovaný zákon 

přizpůsobuje pojem „spoléhající se strana“ vlastní 

terminologii (především pojmům kvalifikovaný 

systém elektronické identifikace a kvalifikovaný 

správce systému elektronické identifikace) 

a za tímto účelem hovoří o „kvalifikovaném 

poskytovateli“. O tom, že kvalifikovaný 

poskytovatel je spoléhající se stranou ve smyslu 

nařízení eIDAS hovoří výslovně zvláštní část 

důvodové zprávy v rámci odůvodnění 

k navrhovanému § 18. 

 1.2 

K materiálu obecně 

 

Vysvětleno. 

 

Při prokazování totožnosti, při němž se využije 
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Zákon vůbec nestanoví detaily provádění identifikace, zejména jaký bude 

konkrétní postup jejího provádění poskytovatelem této služby. 

 

Závěr 

Bude identifikace prováděna za fyzické přítomnosti tváří v tvář, případně 

jinými postupy, jakými konkrétně? 

elektronické identifikace, není vyžadována fyzická 

přítomnost osoby prokazující svoji totožnost. 

Jedná se o samotnou podstatu elektronické 

identifikace, jejímž cílem je umožnit vzdálené 

ztotožnění osoby namísto běžně využívaného 

ztotožnění osobního. Takto je elektronická 

identifikace vysvětlena ve zvláštní části důvodové 

zprávy v rámci odůvodnění § 2. 

Způsob provádění elektronické identifikace je 

součástí popisu každého prostředku 

pro elektronickou identifikaci předkládaného 

v rámci posuzování prostředku pro elektronickou 

identifikaci a systému elektronické identifikace 

podle § 11 až 14 návrhu zákona. Následně je 

prostředek pro elektronickou identifikaci zařazen 

do odpovídající úrovně záruky podle čl. 8 nařízení 

eIDAS (nízká, značná, vysoká) a oznámení 

prostředku pro elektronickou identifikaci podle 

čl. 7 nařízení eIDAS. Minimální technické 

specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky 

prostředků pro elektronickou identifikaci jsou 

stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 

2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví 

minimální technické specifikace a postupy 

pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou 

identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 

trhu. 

S ohledem na skutečnost, že detaily provádění 

elektronické identifikace jsou stanoveny nařízením 

eIDAS a jeho prováděcím předpisem, není nutné 

ani přípustné je dále konkretizovat v návrhu 

zákona. 

 1.3 

K materiálu obecně 

Akceptováno. 
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Návrh zákona je třeba rozdělit na samostatný návrh, týkající se elektronické 

identifikace a doprovodné novely, obojí zpracováno za standardního členění 

obou návrhů, které budou nadále souběžně projednávány a předloženy 

vládě. V této souvislosti připomínáme dopis pana ministra Dienstbiera 

ze dne 16. září loňského roku čj. 15123/15-OVL k návrhu Plánu 

legislativních prací na rok 2016, kde se na čl. 28 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády (LPV), a tedy na zcela výjimečnou možnost předkládání 

„složených“ legislativních návrhů v bodě 4 přílohy č. 1 tohoto dopisu, 

přímo poukazuje. 

 

Závěr 

Požadujeme proto rozdělení návrhu na zákon o elektronické identifikaci 

a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o elektronické identifikaci. 

 1.4 

K § 10 a § 11 

 

Ačkoliv navržený institut kauce žadatele o akreditaci byl inspirován 

obdobnými instituty kaucí, které byly použity v několika dalších zákonech, 

vykazuje jeho nyní navržená podoba některá specifika, která se v kontextu 

pasáží převzatých z již platných předpisů jeví jako problematická. 

Konstrukce kauce je stejně jako kauce v dalších zákonech postavena 

na subsidiární aplikaci daňového řádu. Tomu odpovídá i konstrukce 

obsažená v § 11 odst. 1 navrženého zákona, která předpokládá, že složená 

kauce se za stanovených podmínek stane přeplatkem jejího složitele. Tento 

přeplatek je poté v souladu s § 154 daňového řádu podroben tzv. testu 

vratitelnosti, v jehož rámci dojde k jeho případnému převedení na úhradu 

nedoplatků složitele. Tímto způsobem dochází k použití kauce na úhradu 

těch nedoplatků, k jejichž pokrytí je určena. Teprve v případě, že se 

přeplatek, popřípadě jeho část stanou vratitelnými (tj. není zde nedoplatku, 

na jehož úhradu by bylo možné přeplatek použít, nebo je přeplatek vyšší 

než takový nedoplatek), může dojít k jeho vrácení složiteli v souladu 

s § 155 daňového řádu a § 11 odst. 1 větou druhou navrženého zákona.   

Podle § 154 odst. 1 daňového řádu je přeplatek částka, o kterou úhrn plateb 

a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů 

a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu. Nedoplatkem je pak 

Vysvětleno. 

 

Institut kauce byl jako jeden ze zajišťovacích 

instrumentů z návrhu zákona o elektronické 

identifikaci vypuštěn. 
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podle § 153 odst. 1 daňového řádu částka daně, která není uhrazena, 

a uplynul již den splatnosti této daně. Z uvedeného vyplývá, 

že nedoplatkem, k jehož úhradě lze použít přeplatek, musí být pouze 

neuhrazená částka „daně“, tj. peněžitého plnění spravovaného v procesním 

režimu daňového řádu. Takovým peněžitým plněním nepochybně jsou 

pokuty za přestupky podle navrženého zákona, k jejichž úhradě je určena 

kauce podle jeho § 10 odst. 3 písm. a) navrženého zákona – srov. § 106 

odst. 3 správního řádu. Naopak těmito peněžitými plněními nejsou náhrady 

škody a regresní nároky, k jejichž úhradě by měla být použita kauce podle 

§ 10 odst. 3 písm. b) a c) navrženého zákona. Vzhledem k tomu, že se 

v těchto případech nejedná o nedoplatky ve smyslu daňového řádu, nelze 

k jejich úhradě použít přeplatek ve smyslu § 11 odst. 1 navrženého zákona, 

tj. fakticky zde není dán mechanismus, jak realizovat kauci v těchto 

případech. 

Zde je třeba poznamenat, že instituty kaucí použité v dosud platných 

zákonech slouží právě k pokrytí nedoplatků na peněžitých plněních 

spravovaných v režimu daňového řádu (např. daní v užším smyslu nebo 

pokut ve správním trestání). Náhrady škod a regresní nároky však spadají 

do oblasti soukromého práva a inspiraci v dosavadních úpravách se proto 

do značné míry vymykají. 

Specifickým případem v tomto ohledu je jistota podle § 24 a násl. zákona 

č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky 

v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Tato jistota (která 

je kaucí svého druhu; odlišný název zde byl zvolen pouze s ohledem 

na evropské předpisy) slouží primárně k úhradě náhrady škody, která 

vznikla držiteli práv duševního vlastnictví v souvislosti s porušením těchto 

práv. Mechanismus použití jistoty na úhradu této náhrady škody je nicméně 

zvlášť normován v § 28 zmíněného zákona, a to tak, že složená jistota je 

explicitním zákonným ustanovením prohlášena za přeplatek držitele práv 

duševního vlastnictví, jemuž byl rozhodnutím soudu přiznán nárok 

na náhradu škody ze strany složitele jistoty. Tímto způsobem fakticky 

dochází k majetkoprávnímu transferu jistoty z jejího složitele 

na oprávněného z titulu náhrady škody, a to v procesním režimu daňového 

řádu, aniž je třeba prohlásit soukromoprávní nárok z titulu náhrady škody 

za daňovou pohledávku (čemuž odporuje jeho charakter i skutečnost, 

že tento nárok není jako daňový nijak evidován a není zde správní orgán, 

který by ve vztahu k němu mohl vystupovat v roli správce daně). Použití 

přeplatku v režimu daňového řádu na faktickou úhradu soukromoprávní 
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náhrady škody či regresního nároku, které je v nyní navrženém zákoně 

předpokládáno, není možné bez explicitní zákonné úpravy, která by zřejmě 

měla být inspirována § 28 zákona č. 355/2014 Sb. Jeho bezprostřední 

převzetí ovšem rovněž není možné, neboť vychází z jasně definovaného 

nároku na náhradu škody, který byl založen rozhodnutím soudu, 

a to ve vztahu k jednoznačně definovanému oprávněnému, jehož se složená 

jistota stane (do výše nároku na náhradu škody) přeplatkem. Situace 

náhrady škody a regresního nároku podle § 11 odst. 3 navrženého zákona je 

v tomto ohledu problematičtější, neboť by se zřejmě muselo jednat 

o přeplatek státu, přičemž současně není jasné, jakým způsobem 

a ke kterému okamžiku je nárok na náhradu škody či regresní nárok 

postaven najisto.          

Z tohoto pohledu je proto třeba navržená ustanovení § 10 a § 11 

přehodnotit.   

Ve světle navrženého textu, jakož i případných úprav zmíněných výše je 

pak třeba přehodnotit též to, zda daňový režim v navrženém § 10 odst. 5 má 

být vztažen toliko ke „správě placení kauce“ nebo šířeji ke „správě kauce“. 

Vzniká např. otázka, jakým procesním režimem se řídí prokázání původu 

peněžních prostředků použitých na složení kauce, které je normováno 

v § 10 odst. 4 navrženého zákona. 

V § 11 odst. 1 navrženého zákona je třeba konkretizovat, zda v druhé větě 

slova „tohoto přeplatku“ se vztahují k přeplatku nebo k vratitelnému 

přeplatku. Okamžik vzniku přeplatku a vratitelného přeplatku nemusí být 

totožný, resp. je otázkou, zda nevztahovat uvedenou lhůtu spíše k právní 

moci rozhodnutí či k zániku akreditace podle věty první daného ustanovení.  

V § 11 odst. 2 písm. b) navrženého zákona je třeba zohlednit též stavění 

lhůty po dobu, kdy je vedeno řízení, které bylo zahájeno do 3 měsíců 

ode dne pravomocného neudělení akreditace. 

V rámci důvodové zprávy k § 11 navrženého zákona je uvedeno, 

že „nepostačuje-li kauce k úhradě celkové výše všech pohledávek, uhradí 

se poměrně podle jejich výše“. Není jasné, z čeho tento závěr vyplývá. 

Vzhledem k tomu, že bude v této věci subsidiárně použit daňový řád, 

použijí se jeho ustanovení § 154 a 152 upravující mimo jiné pořadí úhrady 

daně. Rovněž není pravdou, že se v případě kauce jedná o případ tzv. dělené 

správy ve smyslu § 161 a 162 daňového řádu, neboť ta se vztahuje pouze 

na peněžitá plnění, k jejichž úhradě je daňový subjekt povinen ze zákona 

nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. To však není případ 

kauce, která je peněžitým plnění svého druhu, při jehož správě, resp. placení 
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je na základě výslovné zákonné normy použit daňový řád (srov. též 

ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) a c) daňového řádu). 

 1.5 

K návrhu usnesení 

 

Není možné schvalovat použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy 

kapitoly Všeobecná pokladní správa, jelikož návrh státního rozpočtu České 

republiky na rok 2017 je teprve projednáván v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu. 

 

Závěr 

Z uvedeného důvodu požadujeme vypustit z návrhu usnesení body I/2 

a úkoly pro ministra vnitra a pro 1. místopředsedu vlády a ministra financí 

v pod body II/1/b a II/2. 

Rozpor. 

 

Předkladatel s připomínkou nesouhlasí z důvodu, 

že činnosti spojené s vytvořením a provozem 

nových funkcionalit vyžadují financování, které 

není pokryto v rozpočtu Ministerstva vnitra. 

 1.6 

K materiálu jako celku 

 

Financování v roce 2017 musí být zabezpečeno v rámci rozpočtu kapitoly 

Ministerstva vnitra. Platí § 25 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová 

pravidla, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je organizační složka 

státu povinna zajistit prostředky státního rozpočtu na úhradu nutného 

výdaje, který nebyl rozpočtován, přednostně přesunem prostředků uvnitř 

svého rozpočtu. 

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra si musí finanční prostředky pro další 

období (nabytí účinnosti zákona o elektronické identifikaci a o změně 

některých zákonů je navrhováno dnem 1. ledna 2018) zabezpečit v rámci 

přípravy návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu střednědobého výhledu 

na roky 2019 a 2020. 

Totéž platí pro oblast počtu systemizovaných míst a prostředků na platy. 

Z materiálu vyplývá, že je pro Správu základních registrů schváleno 

na výkon činnosti národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) 

nových 19 míst s účinností od roku 2017. Předpokládáme, že toto znamená, 

že 19 systemizovaných míst i související objem prostředků na platy je 

na rok 2017 (resp. i ve střednědobém výhledu na roky 2018 a 2019) 

zabezpečeno v rámci limitů schválených UV č. 831/2016 (Návrh zákona 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2017) a UV č. 829/2016 

Rozpor. 

 

Předkladatel s připomínkou nesouhlasí z důvodu, 

že činnosti spojené s vytvořením a provozem 

nových funkcionalit vyžadují financování, které 

není pokryto v rozpočtu Ministerstva vnitra. 
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(Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017) 

a přijetím navrhované úpravy tak nevzniká nárok na další navýšení 

v platové a personální oblasti rozpočtu Ministerstva vnitra. 

V materiálu je dále uváděno, že o další 3 služební místa (ve 14. PT) a objem 

prostředků na platy včetně příslušenství ve výši 2 317 734 Kč má být 

žádáno v rámci přípravy systemizace na rok 2018. 

 

Závěr 

Na základě výše uvedeného požadujeme do všech relevantních částí 

materiálu jednoznačně uvést, že veškeré dopady v oblasti počtu míst 

a prostředků na platy vyplývající z implementace tohoto návrhu zákona jsou 

pro rok 2017 zabezpečeny v rámci dosavadního limitu počtu míst a objemu 

prostředků na platy Správy základních registrů a zároveň tento materiál 

nezakládá nárok na další navyšování personálních kapacit nad stávávající 

limity v personální a platové oblasti rozpočtu Ministerstva vnitra. 

Případná úprava limitů pro rok 2018 bude řešena až po vyhodnocení využití 

nastavených kapacit pro rok 2017.   

 1.7 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) a důvodové 

zprávě 

 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou vyčísleny 

dopady pouze ve výši 56,2 mil. Kč ročně na zajištění provozu NIA 

a 2,8 mil. Kč ročně pro výkon agendy spojené s akreditací. Chybí uvedení 

investičních finančních prostředků zmíněných v Důvodové zprávě v části A 

bodě 5 ve výši 140,1 mil. Kč. 

 

Závěr 

Požadujeme dát do souladu finanční dopady v obou částech materiálu. 

Vysvětleno. 

 

Předmětné materiály byly upraveny 

dle připomínky. 

 1.8 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) a důvodové 

zprávě 

 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) ani v Důvodové 

zprávě není uvedeno, pro jaké roky jsou náklady na veřejné rozpočty 

vyčísleny. 

Vysvětleno. 

 

Předmětné materiály byly upraveny 

dle připomínky. 
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Závěr 

Požadujeme doplnit časové vymezení těchto nákladů. 

2. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
 

2.1 

K § 2 

 

Požadujeme doplnit, že tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení 

ostatních zákonů, které při elektronické identifikaci umožňují jiný způsob 

ověření identity podatele. 

 

Odůvodnění 

Podle navrhovaného ustanovení § 2 platí, že prokázání totožnosti, 

při kterém se využije elektronické identifikace, lze umožnit pouze 

prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen 

„kvalifikovaný systém“). Z dikce návrhu tedy vyplývá, že jiná forma 

prokázání totožnosti při elektronické identifikaci zřejmě nebude 

umožněna.   

Tato úprava je v rozporu s důvodovou zprávou, v níž se (str. 3 – 4) mj. 

uvádí: „Návrh zákona přináší obecný způsob prokazování totožnosti 

na dálku. Oproti současnému stavu dojde k zakotvení jednotného obecného 

způsobu prokazování totožnosti a státního informačního systému 

garantujícího „zprostředkování“ důvěryhodné elektronické identifikace 

vůči základním registrům. Informační systém pro elektronickou identifikaci 

a autentizaci bude využitelný pro služby veřejného i soukromého sektoru. 

Návrh zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů je 

navrhován jako obecný právní předpis pro využívání prokazování totožnosti 

na dálku, jiné zákony pak mohou pro konkrétní služby veřejného sektoru 

zvolit odlišnou právní úpravu a využívat jiná řešení.“ 

Se zavedením obecného, univerzálně použitelného a mezinárodně 

uznavatelného způsobu prokázání totožnosti při elektronické komunikaci 

samozřejmě souhlasíme a z hlediska potřeb sociálního pojištění ho vítáme. 

Odmítáme však monopolizaci vyplývající z textu navrhovaného § 2, která 

jiný způsob prokázání totožnosti při elektronické identifikaci nepřipouští. 

Podle ustanovení § 162 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí pro podání 

ve věcech nemocenského pojištění obecná zásada, že nestanoví-li tento 

zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona učinit písemně, 

Vysvětleno. 

 

Zákon o elektronické identifikaci upravuje 

prokázání totožnosti na dálku prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické 

identifikace. Tento zákon však nevylučuje, 

aby zvláštní právní předpis upravil vlastní způsob 

prokázání totožnosti na dálku, který nebude spadat 

do působnosti navrhovaného zákona. To bude 

v konečném důsledku znamenat, že zvláštním 

právním předpisem upravený způsob prokázání 

totožnosti na dálku nebude probíhat přes národní 

bod pro identifikaci a autentizaci, tedy totožnost 

osoby nebude ověřována přes základní registry.  

Předkladatel nepovažuje za nutné, aby bylo 

do navrhovaného zákona doplněno, že zvláštní 

právní předpis může upravit vlastní způsob 

prokázání totožnosti na dálku. Do zvláštní části 

důvodové zprávy bylo předkladatelem doplněno, 

že příkladem právních předpisů, které upravují 

vlastní způsoby prokázání totožnosti na dálku, 

jsou zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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ústně do protokolu nebo datovou zprávou mj. s ověřenou identitou podatele 

způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán 

nemocenského pojištění tuto možnost zajistil. Obdobné ustanovení obsahuje 

pro oblast důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 

ustanovení § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená 

ustanovení umožňují orgánu nemocenského pojištění, resp. sociálního 

zabezpečení (jedná se o totožný orgán) určit podateli v odůvodněných 

případech prakticky bez jakéhokoli prodlení snadno dostupný identifikátor, 

který je dotyčný oprávněn používat, ovšem pouze v oblasti sociálního 

pojištění. 

Na základě dohody Ministerstva vnitra s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí je součástí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (sněmovní tisk č. 928) též novela zákona č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a novela zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Do obou zákonů se doplňuje 

možnost učinit podání datovou zprávou odeslanou prostřednictvím 

elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení, resp. nemocenského 

pojištění, přičemž tyto aplikace budou umožňovat využití přístupu se 

zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem s elektronickým čipem. 

Vedle toho zákon ponechává na příslušném orgánu, zda zajistí i jiné 

možnosti ověření zaručené identity. 

 Na zachování této možnosti trváme i do budoucna a proto požadujeme, 

aby v zákoně byla výslovně vyjádřena možnost odchylných způsobů 

ověření identity podatele upravená zvláštními zákony.  

 2.2 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – k bodu 3.2 – 

Náklady (Varianta III str. 13) 

 

Je třeba doplnit odhad investičních nákladů a zreálnit odhadované provozní 

náklady. V odhadu nákladů chybí počáteční investice pro realizaci napojení 

na národní bod a uvedené provozní náklady se pro poskytovatele velikosti 

České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) s nepřetržitě provozovaným 

systémem jeví několikanásobně podhodnocené.   

Co se týče ČSSZ, lze např. odhadnout náklady ohledně napojení na NIA 

(národní bod pro identifikaci a autentizaci) a podporu oprávnění a pověření 

Vysvětleno. 

 

Uvedené náklady jsou rozdílové oproti stavu 

bez napojení na národní bod pro identifikaci 

a autentizaci. Nezahrnují tedy náklady na zřízení 

služby přihlašování klientů a správu vlastních 

prostředků, ale uvádí pouze navýšení těchto 

nákladů v souvislosti s napojením na národní bod 

pro identifikaci a autentizaci. Vzhledem k tomu, 

že služby národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci budou poskytovány ve standardech 
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s tím spojených na cca 3.150.000 Kč (s DPH). U přihlašování klientů 

ke službám ePortálu ČSSZ vlastními prostředky ČSSZ pak jde o dalších 

2.930.00 Kč (s DPH). V těchto částkách tedy odhadujeme roční provozní 

náklady. 

SAML, nepovažuje předkladatel uvedené náklady 

za relevantní. 

3. Ministerstvo 

spravedlnosti 
 
 

3.1 

K části první - § 6 odst. 2 

 

Konstatujeme, že předložený návrh zákona vztahuje podmínku 

bezúhonnosti pouze ve vztahu k fyzickým osobám, jež mají ověřovat 

totožnost držitele prostředku elektronické dokumentace (viz § 17 odst. 3 

návrhu zákona). Ve vztahu ke kvalifikovaným správcům, tj. správcům 

kvalifikovaného systému, však povinnost bezúhonnosti není. S ohledem 

na předmět činnosti kvalifikovaného správce považujeme za vhodné, 

aby bylo prokázání bezúhonnosti stanoveno jako jedna z podmínek pro 

udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému. Požadujeme proto 

doplnit § 6 odst. 2 o podmínku prokázání bezúhonnosti žadatele, ať již 

fyzické či právnické osoby, ve smyslu definice obsažené v § 17 odst. 3.  

Akceptováno. 

 

Do § 5 odst. 2 bylo předkladatelem doplněno nové 

písmeno b), které obsahuje podmínku pro žadatele 

o akreditaci spočívající v jeho bezúhonnosti. 

 3.2 

K části první - § 17 odst. 3 

 

Zásadně nesouhlasíme s návrhem, aby v případě podmíněného zastavení 

trestního stíhání nebo v případě schválení narovnání a zastavení trestního 

stíhání byl předpoklad bezúhonnosti splněn až po uplynutí 5 let ode dne 

nabytí právní moci těchto rozhodnutí.  Nesouhlasíme s tím, aby instituty 

narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání byly kladeny na roveň 

pravomocného odsouzení za trestný čin, neboť to odporuje jejich povaze 

a smyslu. Navíc, i v případě, že nebude rozhodnuto o vině a trestu, může 

v praxi např. docházet k tomu, že osoba nebude považována za bezúhonnou 

po mnohem delší dobu, než ta osoba, která byla odsouzena k trestu odnětí 

svobody nepřevyšujícímu jeden rok, a odsouzení jí bylo zahlazeno poté, 

co tři roky vedla řádný život (srov. § 105 odst. 1 trestního zákoníku). 

Paradoxně – a nedůvodně – je osoba, která nebyla odsouzena, v horším 

postavení; takovou právní úpravu nepovažujeme za přijatelnou. 

Problém dále spatřujeme i v prokazování skutečnosti, že došlo 

k podmíněnému zastavení trestního stíhání, resp. že bylo rozhodnuto 

o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání. Dle § 2 odst. 1 zák. 

Akceptováno. 
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č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, vede Rejstřík trestů vedle evidence osob 

pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení též evidenci jiných 

významných skutečností pro trestní řízení. Mezi tyto jiné významné 

skutečnosti patří i podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání, které 

se evidují pro další činnost orgánů činných v trestním řízení a jiných 

státních orgánů, jež mají k dispozici opis z evidence Rejstříku trestů 

pro účely trestního řízení. Jiným orgánům a osobám však lze dle § 10 

odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb. vydat opis na jejich žádost jen tehdy, pokud 

tak stanoví zvláštní právní předpis. To znamená, že zaměstnavatel 

(akreditovaná osoba) ani zaměstnanec (fyzická osoba ověřující totožnost 

držitele) nemají možnost legálně získat opis z evidence Rejstříku trestů 

a prokázat tak výše uvedené skutečnosti.  

Konečně, nemožnost prokázání této skutečnosti je významná i z hlediska 

§ 25 odst. 1 písm. k) navrhovaného zákona, podle kterého se akreditovaná 

osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17 odst. 3 nezajistí, 

aby ověření totožnosti prováděly bezúhonné fyzické osoby.  Na jednu 

stranu tedy zákon stanoví povinnosti akreditované osobě, jejich splnění 

zajišťuje prostřednictvím správního trestání, avšak tato osoba povinnost 

nemůže splnit.   

S ohledem na shora uvedené požadujeme bez náhrady vypustit z § 17 

odst. 3 část věty druhé za středníkem. 

4. Ministerstvo 

zemědělství 
 

4. 1 

K návrhu zákona 

 
Požadujeme do návrhu zákona doplnit zmocňovací ustanovení pro vydání 

prováděcí vyhlášky popisující zejména:  

- způsob komunikace s národním bodem 

- zabezpečení komunikace mezi národním bodem a 

 kvalifikovanými systémy 

 kvalifikovanými online službami 

- popis použitých standardů 

- popis infrastruktury veřejných klíčů 

- zpětnou kompatibilitu se stávajícími službami a technologiemi (např. věci 

spadající pod zákon o elektronickém podpisu) 

Vysvětleno. 

 

Vydání prováděcí vyhlášky nepovažuje 

předkladatel za nutné. Předkladatel se domnívá, 

že základní postupy elektronické identifikace jsou 

zakotveny v navrhovaném zákoně, zbylé budou 

upraveny prostřednictvím metodiky vydané 

k navrhovanému zákonu. 

Národní bod pro identifikaci a autentizaci je 

informačním systémem veřejné správy ve smyslu 

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený 

zákon upravuje proces dlouhodobého řízení 

informačních systémů veřejné správy, v jehož 

rámci je vytvářena a vydávána informační 
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koncepce zahrnující obecné principy pořizování, 

vytváření a provozování informačních systémů 

veřejné správy. Na základě vydané informační 

koncepce jsou následně vytvářeny a vydávány 

provozní dokumentace k jednotlivým informačním 

systémům veřejné správy. S ohledem 

na skutečnost, že národní bod pro identifikaci 

a autentizaci je informačním systémem veřejné 

správy, bude v souladu s § 5a odst. 2 zákona 

č. 365/2000 Sb. vydána provozní dokumentace 

k tomuto informačnímu systému veřejné správy. 

 4.2 

K návrhu usnesení vlády 

 

Požadujeme doložit kalkulaci způsobu využití finančních prostředků 

kapitoly Všeobecná pokladní správa, ve výši 196,3 mil. Kč, zejména pokud 

je uváděno, že pro národní bod pro identifikaci a autentizaci bude využit 

existující informační systém vybudovaný Správou základních registrů 

pro podporu přístupu občanů k informacím ze základních registrů dle 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vysvětleno. 

 

Pro národní bod pro identifikaci a autentizaci bude 

skutečně využit systém základních registrů jako 

zdroj referenčních dat občanů, a dále agendový 

informační systém evidence obyvatel jako zdroj 

nereferenčních údajů. Pro vytvoření vlastních 

funkcionalit národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci je nutné vytvořit nový systém 

pro kompletní správu identifikačních 

a podpisových certifikátů, funkcionality s tím 

spojené a spojené s tvorbou a údržbou dalších 

nereferenčních údajů. Tyto osobní údaje je nutné 

také zabezpečit jak po stránce fyzické, 

tak po stránce pohledu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návrhu 

zákona se počítá dále s využitím dnes budované 

jedné instance pro testování funkcionalit, dané 

usnesením vlády České republiky ze dne 21. září 

2016 č. 833. Celé řešení odpovídá vybudování 

systému podobného rozsahu, jako je základní 

registr obyvatel, ale naopak využívá výše uvedené 

a tím dojde k výrazné úspoře při budování 

vlastního systému, kde jsou uvedeny jednorázové 

investiční výdaje ve výši 140,1 milionů Kč 
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na vybudování systému (41 milionů Kč nákup 

druhé instance HW, 20 milionů Kč SW licence 

a 62 milionů Kč na aplikační a funkční část a 17,1 

milionů Kč na řízení projektu, znalecké posudky, 

školení, analytické a konzultační práce) a provozní 

výdaje ve výši 56,8 milionů Kč ročně. 

 4.3 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Chybí analýza nákladů pro jednotlivé varianty. Požadujeme doplnit, 

jak byly stanoveny náklady každého poskytovatele služeb na 1 mil Kč/rok 

u varianty I. a II. 

Vysvětleno. 

 

Náklady byly odhadnuty na základě odhadu 

ze znalosti nákladnosti implementace podobných 

řešení. 

 4.4 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Požadujeme doplnit kalkulaci nákladů a srovnání se zkušenostmi 

z akademické sféry či soukromého sektoru. Celý materiál odkazuje 

na zkušenosti akademické sféry a soukromého sektoru s federovanými 

identitami, přitom absentuje srovnání s náklady na zavedení těchto 

federovaných identit. Z našeho pohledu jsou odhadované náklady značně 

vysoké zejména např. s ohledem na rozpočty a investice akademické sféry. 

Vysvětleno. 

 

Srovnání s akademickou sférou nepovažuje 

předkladatel za relevantní. Systém budovaný jako 

státní musí v souladu s nařízením eIDAS 

vykazovat takové parametry, které minimalizují 

hrozby plynoucí z chybného procesu vzhledem 

k plné odpovědnosti za škody způsobené chybnou 

identifikací a autentizací. Současně musí být 

zaručena vysoká dostupnost a bezpečnost celého 

systému. 

5. Ministerstvo obrany 5.1 

K části III. materiálu 

 

Navrhujeme upravit přestupky na úseku elektronické identifikace 

u kvalifikovaného správce, nikoli pouze u akreditované osoby. 

 

Odůvodnění:   
V § 25 jsou řešeny přestupky na úseku elektronické identifikace, ale pouze  

u akreditované osoby, přitom v textu jsou odkazy na § 17, který řeší 

povinnosti kvalifikovaného správce. Není vhodné, aby bylo sankcionováno 

protiprávní jednání pouze jedné skupiny povinných subjektů. 

Vysvětleno. 

 

Přestupky na úseku elektronické identifikace se 

cíleně vztahují pouze na akreditované osoby, tedy 

kvalifikované správce soukromoprávní povahy. 

Trestání kvalifikovaných správců veřejnoprávní 

povahy se s ohledem na skutečnost, že jimi mohou 

být pouze státní orgány, jeví jako neefektivní. 

Přestupky podle zákona o elektronické identifikaci 

projednává Ministerstvo vnitra, které je rovněž 

oprávněno k vybírání pokut, jež byly za spáchané 

přestupky uloženy. V případě, kdy by byla uložena 
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pokuta kvalifikovanému správci veřejnoprávní 

povahy, nastala by de facto situace, kdy by jeden 

státní orgán trestal jiný státní orgán.  To považuje 

předkladatel za nežádoucí. 

6. Český úřad 

zeměměřický 

a katastrální 

6.1 

Obecně k návrhu zákona 

 

Návrh zákona řeší problematiku elektronické identifikace pouze částečně, 

a to pouze pro situace, kdy je totožnost jednající osoby zjišťována přímo 

v okamžiku, kdy činí úkon, pro který je takové zjištění potřebné. V řadě 

případů je však třeba zjistit totožnost osoby, která úkon v elektronické 

podobě již učinila, a tento úkon je přílohou elektronického podání. 

Zjednodušeně řečeno, chybí řešení problematiky elektronické identifikace 

off-line – tedy v souvislosti s elektronickým podpisem. Zatímco pro jednání 

v listinné podobě právní úprava dlouhodobě řešení nabízí v podobě úředně 

ověřeného podpisu, v podobě elektronické žádné řešení neexistuje. 

To významným způsobem podvazuje proces elektronizace veřejné správy 

a v řadě případů přímo brání tomu, aby mohlo být podání učiněno 

v kompletně elektronické podobě. Řešení této problematiky bylo ze strany 

Ministerstva vnitra opakovaně přislíbeno, naposledy v souvislosti 

s vypořádáním připomínek k doprovodnému zákonu k zákonu o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce s tím, že se tak stane 

v návaznosti na implementaci té části nařízení eIDAS, která se týká 

elektronické identifikace. Návrh tohoto zákona však žádné řešení 

neobsahuje, a ani do plánu legislativních prací na příští rok není zařazen 

žádný předpis, který by se měl této otázce věnovat.  

Vysvětleno. 

 

S ohledem na stanovený termín pro předložení 

návrhu zákona o elektronické identifikaci vládě, 

není úprava dané problematiky v navrhovaném 

zákoně v této situaci reálná, a to rovněž 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že případná změna 

by se dotkla také jiných právních předpisů. 

Předkladatel zřídil odbornou skupinu, jejímž cílem 

má být právě řešení problematiky úředně 

ověřeného podpisu v rámci elektronického 

právního jednání.   

Nařízení eIDAS upravuje elektronický podpis jako 

projev vůle, tedy nikoliv prostředek k prokázání 

identity. Elektronickým podpisem jsou data 

v elektronické podobě, která jsou připojena 

k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou 

s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba 

používá k podepsání. V úvahách o některé formě 

fikce úředně ověřeného podpisu při úkonech 

činěných elektronicky za použití kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace, by mělo být 

uvažováno spíše o kombinaci způsobu 

umožňujícího dálkový přístup a použití 

uznávaného elektronického podpisu podle zákona 

č. 297/2016 Sb. 

 6.2 

K § 5 

 

Definice kvalifikované služby je nesrozumitelná. Kvalifikovaná služba je 

mimo jiné definována tím, že je poskytována státním orgánem, územním 

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

Akceptováno.  
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při výkonu této působnosti, jako kvalifikovaným poskytovatelem 

kvalifikované on-line služby. Definice se tak pohybuje v kruhu, 

kdy kvalifikovaný poskytovatel je definován tím, že poskytuje 

kvalifikovanou službu, a kvalifikovaná služba tím, že je poskytována 

kvalifikovaným poskytovatelem. Tyto pojmy je třeba definovat nezávisle 

na sobě a dostatečně určitým a srozumitelným způsobem, neboť se jedná 

o pojmy pro aplikaci tohoto zákona zásadní. 

 6.3 

K § 17 odst. 1 

 

V písmeni h) je stanovena povinnost kvalifikovaného správce zneplatnit 

prostředek pro elektronickou identifikaci na základě žádosti držitele nebo 

na základě oznámení držitele o zneužití nebo hrozícím nebezpečí zneužití 

prostředku pro elektronickou identifikaci a oznámit tuto skutečnost správci 

národního bodu. Požadujeme stanovit lhůty pro splnění této povinnosti, 

neboť prodlení se splněním této povinnosti může mít závažné dopady 

při zneužití prostředku pro elektronickou identifikaci. 

Akceptováno. 

 

Předmětné ustanovení (nově § 16) bylo doplněno 

o formulaci „bez zbytečného odkladu“. 

 6.4 

K § 18 odst. 1 písm. f) 

 

Požaduji, aby vedle údajů o datu a čase zneplatnění prostředku 

pro elektronickou identifikaci byl evidován i údaj o datu a čase podání 

žádosti o zneplatnění prostředku pro elektronickou identifikaci, neboť se 

jedná o údaj, který při zneužití prostředku pro elektronickou identifikaci 

může hrát významnou roli pro přisouzení účinků právnímu jednání 

učiněnému s využitím tohoto prostředku. 

Akceptováno. 

 

V § 22 odst. 1 (dosavadní § 18 odst. 1) bylo 

doplněno nové písmeno i), které zní: 

 

„i) datum a čas přijetí žádosti o zneplatnění 

prostředku pro elektronickou identifikaci nebo 

oznámení držitele o zneužití nebo hrozícím 

nebezpečí zneužití prostředku pro elektronickou 

identifikaci.“. 

 6.5 

K § 18 odst. 2 

 

Požaduji stanovit, kdo a za jakých podmínek má přístup do této evidence. 

Akceptováno. 

 

V § 22 (dosavadní § 18 odst. 1) byl doplněn nový 

odstavec 3 v následujícím znění: 

 

„(3) Kvalifikovaný správce zpřístupní údaje podle 

odstavce 1 tomu, kdo osvědčí právní zájem 

na jejich zpřístupnění.“. 
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 6.6 

K § 19 

 

Požaduji doplnit, jakým postupem dojde k zařazení kvalifikovaných 

poskytovatelů spolu s jimi poskytovanými kvalifikovanými on-line 

službami na seznam kvalifikovaných správců a kvalifikovaných 

poskytovatelů. 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 18 upravuje práva a povinnosti 

kvalifikovaného poskytovatele, který poskytuje 

on-line službu nebo jinou činnost, při nichž 

umožňuje prokázání totožnosti s využitím 

elektronické identifikace. O poskytování této on-

line služby nebo jiné činnosti vyrozumí 

kvalifikovaný poskytovatel správce národního 

bodu pro identifikaci a autentizaci. Lze soudit, 

že kvalifikovaný poskytovatel bude na seznam 

kvalifikovaných správců a kvalifikovaných 

poskytovatelů zařazen v okamžiku, kdy takové 

vyrozumění vůči správci národního bodu 

pro identifikaci a autentizaci učiní. 

7. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

7.1 

 

Předmětný Návrh zákona (dále jen „Návrh“) stanovuje pravidla 

pro provádění elektronické identifikace a autentizace, když jsou jednak 

určena pravidla pro tento proces a jednak návrh zavádí národní bod 

pro identifikaci a autentizaci, který poskytuje sdílenou službu 

eGovernmentu všem orgánům veřejné moci. Jednotlivé subjekty veřejné 

moci tedy nebudou muset zavádět své identifikační a autentizační 

prostředky a budou využívat tuto sdílenou službu. Jako národní bod 

pro identifikaci a autentizaci má být využit existující informační systém 

vybudovaný Správou základních registrů pro podporu přístupu občanů 

k informacím ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech.  

Většina evropských států připravuje tzv. národní identitní prostory, 

ve kterých budou nabízet svým občanům státem garantovanou 

elektronickou identitu na nejvyšším stupni důvěry. Členské státy budou 

po 28. září 2018 povinny rozpoznávat elektronickou identifikaci od všech 

nahlášených systémů ostatních členských států.  

Navrhovaný zákon upravuje český národní identitní prostor včetně napojení 

na národní identitní prostory členských států EU jak požaduje Nařízení 

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

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

Akceptováno. 

 

Institut kauce byl jako jeden ze zajišťovacích 

instrumentů z návrhu zákona o elektronické 

identifikaci vypuštěn. 
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transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.  

V současné době neupravuje český právní řád obecný institut elektronické 

identifikace. V právním řádu jsou toliko upraveny dílčí postupy, 

kdy a jakým způsobem se lze vzdáleně identifikovat vůči jednotlivým 

službám veřejného sektoru. K tomu je využívána samostatná identifikace 

upravená zvláštními právními předpisy. Orgány veřejné moci, které 

poskytují přístup k informacím vzdáleným způsobem s potřebou 

identifikace a autentizace klienta (řeší tedy vždy problematiku identifikace 

a autentizace), budou v případě zavedení Portálu občana přistupovat 

jedním zabezpečeným kanálem k informacím.  

Návrh ve svém § 2 stanoví, že 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“). V příslušném ustanovení je zakotvena funkce 

tzv. kvalifikovaného správce, jehož činnost tkví ve správě kvalifikovaného 

systému. Zákon o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů 

vymezuje dva okruhy kvalifikovaných správců, rozlišuje mezi 

kvalifikovanými správci veřejnoprávními (např. ministerstvo vnitra) 

a kvalifikovanými správci soukromoprávními. Soukromoprávním 

kvalifikovaným správcem se rozumí osoba, které byla udělena akreditace 

pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akreditovaná osoba“), tedy 

osoba, která splnila podmínky akreditace a zároveň splňuje podmínky 

uvedené v § 17 Návrhu.  

Podle § 10 Návrhu je žadatel o akreditaci povinen složit kauci ve výši 

10 000 000 Kč na zvláštní účet ministerstva vnitra. Dle důvodové zprávy 

(dále též „DZ“) představuje institut kauce zajištění případných pohledávek 

státu (uložené pokuty za přestupky, náhrada škody a pro případ regresních 

náhrad). Kauce má sloužit rovněž k omezení přístupu mezi kvalifikované 

správce, kterými by měly být osoby dostatečně kapitálově silné, 

s dostatečnou infrastrukturou a hotovostí na složení kauce. Institut kauce je 

tedy účelově vázán a smyslem jeho zavedení je zajištění schopnosti dostát 

zákonným požadavkům a svým závazkům, včetně funkce odrazující. 

Splnění podmínky složení kauce (tj. doklad o složení kauce) je nezbytným 

předpokladem pro udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému. 

Výše kauce 10 milionů Kč je určena úměrně s ohledem na náhradu škody 

a výši pokut, které mohou kvalifikovanému správci hrozit při nedodržení 

povinností stanovených Návrhem. Kauce se skládá na zvláštní účet 
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Ministerstva vnitra vedený u České národní banky, přičemž kauce zde musí 

být uložena v plné výši po celou dobu řízení o udělení akreditace 

a následného trvání akreditace. V případě, že je část kauce použita k úhradě 

v explicitně stanovených případech, je nutné, aby ji akreditovaná osoba 

doplnila do stanovené výše. Návrh taxativně uvádí druhy pohledávek, 

k jejichž úhradě může být kauce použita.  

Podle § 11 Návrhu v okamžiku, kdy dojde k pravomocnému zamítnutí 

udělení akreditace či odnětí akreditace nebo k zániku akreditace, se složená 

kauce stává přeplatkem akreditované osoby.  

Nemá-li akreditovaná osoba žádné neuhrazené závazky, jedná se 

o vratitelný přeplatek, který se vrátí nebo uvolní akreditované osobě 

ve lhůtě 3 měsíců ode dne pravomocného zamítnutí udělení či odnětí nebo 

zániku akreditace.  

Dále uvádím, že v minulosti se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále 

jen „Úřad“) opakovaně vyjadřoval k institutu kaucí, zpravidla výrazně 

negativně, neboť tyto představují bariéru pro vstup na trh a omezení 

pro hospodářskou soutěž. V daném případě předkladatel zdůvodňuje 

zavedení kauce shora popsaným způsobem, přičemž akcentuje roli kauce 

coby zajišťovacího prostředku pro případné pohledávky státu (pokuty) 

a zprostředkovaně dalších dotčených subjektů (náhrada škody, regresní 

úhrady). Jak patrno ze závěrečných ustanovení Návrhu, pohybují se pokuty 

za přestupky akreditované osoby ve výši 1 až 2 miliony Kč (zde je možno 

porovnat i s textem DZ k § 25 Návrhu!). Dále je nutno podotknout, 

že akreditovaná osoba musí být ex lege pojištěna (srov. § 12 Návrhu - 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného 

systému). Předkladatel přímo v DZ konstatuje „odrazující funkci“ kauce, 

de facto rovněž předpokládá porušování povinností akreditovanou osobou, 

proti čemuž se předem zajišťuje, což se jeví být v rozporu s principy 

právního státu. 

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že předkladatel dle mého názoru 

dostatečně neprokázal nutnost uložení kauce v daném případě a její výši, 

a to zejména s ohledem na daleko nižší nastavení sankcí, jež má 

zajišťovat, a v kombinaci s povinným pojištěním odpovědnosti 

za škodu akreditované osoby. Soutěžní Úřad pak nemůže nikdy 

souhlasit se zdůvodněním zavedení „odrazující“ bariéry pro vstup 

na trh. Z těchto důvodů se zavedením kauce v daném případě 

nesouhlasím. 
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8. Správa státních 

hmotných rezerv 

8.1 

 

Je v kompetenci předkladatele, zda budou oblasti řešeny jedním právním 

předpisem nebo dvěma, pro každou oblast zvlášť. Doporučuji řešit každou 

oblast samostatným předpisem kvůli zcela odlišným předmětům řešení. 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaný zákon o elektronické identifikaci je 

adaptačním právním předpisem na část nařízení 

eIDAS upravující oblast elektronické identifikace. 

Předkladatel nepovažuje za vhodné, aby byla 

úprava elektronické identifikace v českém 

právním řádu obsažena ve více právních 

předpisech, neboť hlavní myšlenkou navrhované 

úpravy je vytvořit právní předpis, který na obecné 

úrovni stanoví základní pravidla elektronické 

identifikace. Rozdělení do několika právních 

předpisů by bylo nekoncepční a pro adresáty 

nepřehledné. 

 8.2 

 

Doporučuji v úvodu předpisu umístit definiční oblast veškeré použité 

terminologie. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel nepovažuje za nutné, aby navrhovaný 

zákon o elektronické identifikaci ve svém 

úvodním ustanovení definoval pojmy, s nimiž 

pracuje. Převážná většina pojmů vychází 

z nařízení eIDAS (například elektronická 

identifikace, prostředek pro elektronickou 

identifikaci atd.), tudíž by jejich definice 

v navrhovaném zákoně působila nadbytečným 

dojmem. Pojmosloví používané podle nařízení 

eIDAS bylo doplněno do zvláštní důvodové 

zprávy. 

Co se týče ostatních pojmů, tyto jsou podle názoru 

předkladatele v navrhovaném zákoně dostatečně 

vysvětleny – například pojem „kvalifikovaný 

správce systému elektronické identifikace“ je 

konkretizován v navrhovaném § 4, vymezení 

činnosti kvalifikovaného správce systému 

elektronické identifikace v § 3 odst. 1 písm. a), 

povinnosti, které jsou kvalifikovanému správci 

systému elektronické identifikace uloženy potom 

v § 16. 
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 8.3 

 

Není vyjasněna souvislost s Jednotným kontaktním místem, Portálem 

občana a dalšími projekty českého eGov využívající elektronickou 

identifikaci, projekty SPOCS, e -CODEX, PEPPOL, epSOS, STORK, 

EBICS a s dalšími panevropskými projekty s ohledem na využití 

osvědčených technologií a jejich definice pro použití v systému 

elektronické identifikace.  

Vysvětleno. 

 

Jak plyne z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 

2015/296  ze dne 24. února 2015, 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, jednotná kontaktní místa mají sloužit 

k umožnění účinné spolupráce a zjednodušení 

správních postupů. Prostřednictvím jednotného 

kontaktního místa lze kontaktovat příslušné 

orgány a subjekty daného členského státu, pokud 

se jedná například o výměnu informací, zkušeností 

a osvědčených postupů v oblasti elektronické 

identifikace či při žádosti o informace týkající se 

interoperability a bezpečnosti systémů 

elektronické identifikace. Ministerstvo vnitra 

pro tyto účely založilo mailbox a nahlásilo jej 

Evropské komisi. Ten tedy bude sloužit jako 

kontaktní bod vůči ostatním členským státům 

pro oblast systémů elektronické identifikace. 

V rámci přípravy nařízení EU č. 910/2014 jakožto 

i jeho prováděcích aktů (zejména prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2015/1502 a prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2015/1501) bylo ze strany 

EK přihlédnuto k získaným výsledkům z projektu 

STORK. Základem referenční implementace 

tzv. uzlu, která je nabízena k implementaci EK, je 

založena na softwaru vyvinutého v rámci projektu 

STORK 1.0 (PEPS). Komunikace mezi těmito 

uzly bude založena na protokolu SAML, který byl 

rovněž použit v rámci projektů STORK.         

 8.4 

 

Vysvětleno. 
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Doporučuji vyvážit práva a povinností účastníků bez ohledu na jejich právní 

subjektivitu.  

Z uplatněné připomínky není zcela evidentní, 

čí práva a povinnosti se mají na mysli. Jednalo-li 

by se o práva a povinnosti kvalifikovaného 

správce systému elektronické identifikace, zde je 

nutné zdůraznit, že je rozlišováno mezi 

kvalifikovanými správci veřejnoprávní povahy 

a kvalifikovanými správci soukromoprávní 

povahy. S ohledem na odlišné právní postavení 

těchto subjektů je pochopitelné, 

že na kvalifikovaného správce soukromoprávní 

povahy jsou kladeny vyšší požadavky než 

na kvalifikovaného správce veřejnoprávní povahy 

(zde se má na mysli zejména požadavek 

na akreditaci kvalifikovaného správce 

soukromoprávní povahy). V tomto směru tedy 

není možné stanovit stejná práva a povinnosti 

pro kvalifikované správce veřejnoprávní povahy 

a kvalifikované správce soukromoprávní povahy, 

neboť jejich postavení není rovnocenné. 

 8.5 

 

Doporučuji oddělit kontrolu od provozu. V předloženém návrhu zákona roli 

architekta a navrhovatele řešení, provozovatele, kontrolního orgánu, 

akreditačního orgánu a orgánu zodpovědného za související legislativu plní 

jeden a ten samý subjekt.  

Vysvětleno. 

 

Uvedené role nebudou zastávány jediným 

subjektem. V zásadě vystupují v rámci 

navrhovaného zákona o elektronické identifikaci 

dva stěžejní subjekty – Správa základních registrů 

a Ministerstvo vnitra. 

Tzv. provozní role bude svěřena do rukou Správy 

základních registrů coby správce národního bodu 

pro identifikaci a autentizaci. Tzv. kontrolní role 

bude naopak svěřena do rukou Ministerstva vnitra, 

které bude mimo jiné rozhodovat o udělení 

akreditace pro správu kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace. 

 8.6 

 

Je třeba zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky. Pokud má být 

Vysvětleno. 

 

Podle názoru předkladatele by bylo 
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použito ke snížení rizik peněžní plnění, musí platit stejné podmínky 

pro všechny. Jinak by se mohlo jednat o neoprávněné zvýhodnění jednoho 

subjektu a navrhovaný zákon by umožnil nerovné zacházení. 

zrovnoprávnění podmínek pro kvalifikované 

správce veřejnoprávní povahy a kvalifikované 

správce soukromoprávní povahy neefektivní. Je 

nemyslitelné, aby státní orgán v postavení 

kvalifikovaného správce systému elektronické 

identifikace podléhal správnímu poplatku 

a pojištění, neboť to by představovalo jednak 

bezdůvodnou administrativní zátěž, jednak 

značnou nehospodárnost. V podstatě by nastala 

situace, kdy by peněžní prostředky jednoho 

státního orgánu přecházely do rukou druhého 

státního orgánu, což se jeví jako neúčelné, neboť 

lze zjednodušeně konstatovat, že se stále jedná 

o „peníze státu“. Naproti tomu u kvalifikovaných 

správců soukromoprávní povahy slouží správní 

poplatek a pojištění jako tzv. pojistka a rovněž 

jakési síto, jehož účelem je přiznání statusu 

kvalifikovaného správce pouze těm subjektům 

soukromoprávní povahy, jež mají skutečný zájem 

na výkonu této činnosti a jež jsou dostatečně 

finančně zabezpečeny na to, aby mohli činnost 

kvalifikovaného správce systému elektronické 

identifikace vykonávat. 

 8.7 

 

Návrh je nutno posuzovat i z hlediska boje proti korupci. Domnívám se, 

že návrh podporuje a dovoluje korupční jednání, protože nepostihuje 

neoprávněné vydání certifikátu prostředku pro elektronickou identifikaci 

a případně i celého systému elektronické identifikace. Neřeší 

ani zodpovědnosti a způsoby náhrady škod vzniklých používáním 

prostředku pro elektronickou identifikaci, u kterého byla certifikace 

neoprávněně udělena.  

Vysvětleno. 

 

Dle přesvědčení předkladatele je možné uvedená 

skutková jednání řešit v rámci platných ustanovení 

právního řádu. Přípustnost prostředku 

pro elektronickou identifikaci je kontrolována 

v rámci akreditačního řízení. Prostředek, který 

nesplňuje příslušné podmínky, nebude moci 

využívat služeb národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci a de facto nebude poskytovat služby 

kvalifikovaného systému elektronické 

identifikace. V rámci trestního práva by bylo 

možné na skutek, kterým byl vydán prostředek 

pro elektronickou identifikaci neoprávněně, 
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aplikovat § 234 trestního zákoníku (samozřejmě 

za splnění podmínek – prostředkem se dá i platit, 

je vydán na jinou existující osobu atd.). V jiných 

případech je možné jednání postihovat podle § 209 

trestního zákoníku (podvod). Popř. podle pravidel 

správního trestání. V rovině soukromého práva je 

samozřejmě možné se domáhat náhrady újmy. 

 8.8 

 

Návrh neřeší nutnost odejmutí či prohlášení za nulitní ta rozhodnuti 

o akreditaci prostředku pro identifikaci, která byla vydána neoprávněně.  

Vysvětleno. 

 

V prvé řadě je třeba říci, že dochází k akreditaci 

pro správu kvalifikovaného systému elektronické 

identifikace, jež v sobě zahrnuje akreditaci 

prostředku pro elektronickou identifikaci jako 

takového. 

O udělení akreditace pro správu kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace rozhoduje 

Ministerstvo vnitra. Rozhodnutí Ministerstva 

vnitra jsou jakožto veřejnoprávní akty nadány 

presumpcí správnosti. To znamená, 

že veřejnoprávní akt je pokládán za formálně 

i obsahově správný, tedy bezvadný, 

až do okamžiku, než je zákonem stanoveným 

způsobem shledáno, že tomu tak není. Postup je 

upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 8.9 

 

Návrh musí řešit právo držitele na užití systému elektronické identifikace 

a následné autorizace do informačních systémů subjektů veřejného sektoru. 

Vysvětleno. 

 

Držiteli prostředku pro elektronickou identifikaci 

nevyplývá z navrhovaného zákona o elektronické 

identifikaci právo na užití kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace. Držitel 

prostředku pro elektronickou identifikaci má 

pouze možnost vzdáleně se identifikovat 

prostřednictvím kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace, a to pouze tehdy, 

připouští-li možnost této vzdálené identifikace 

kvalifikovaný poskytovatel, jehož služeb má 
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držitel v úmyslu využít. 

 8.10 

 

Návrh by měl řešit možnost přístupu k informacím v ISZR a určit výčet 

poskytovaných informací pro systémy elektronické identifikace. Návrh 

musí zajistit, že zpracování osobních údajů probíhá plně v souladu 

s platnými právními předpisy. Subjekt údajů nezná nutný rozsah osobních 

údajů a může poskytnout osobní údaje ve zbytečně velkém rozsahu. Osobní 

údaje se v systému elektronické identifikace používají zejména ze dvou 

důvodů, jednak jako popis a identifikace držitele prostředku elektronické 

identifikace a jednak se přenášejí od správce systému elektronické 

identifikace poskytovateli on-line služby. 

Vysvětleno. 

 

Idea navrhované právní úpravy je taková, 

že subjekt, o jehož ztotožnění se v konkrétním 

případě bude jednat, bude vždy moci rozhodnout 

o tom, v jakém rozsahu poskytne údaje o své 

osobě. On-line služba nebo jiná činnost, ke které 

se tento subjekt přes kvalifikovaného 

poskytovatele přihlásí, tomuto subjektu vždy 

zobrazí příslušné údaje, které jsou po něm 

vyžadovány. Bude tedy na rozhodnutí daného 

subjektu, zda tyto údaje pro účely služby, o jejíž 

využití má zájem, uvolní nebo ne. 

 8.11 

 

Návrh musí stanovit pravidla, která z poskytovatele on-line služby udělají 

kvalifikovaného poskytovatele.  

Vysvětleno. 

 

Podle názoru předkladatele se jedná o natolik 

technickou záležitost, že její řešení v rámci 

navrhovaného zákona o elektronické identifikaci 

není nutné. Práva a povinnosti kvalifikovaného 

poskytovatele jsou upraveny v § 18. 

 8.12 

 

Návrh musí zajistit stejnou nebo alespoň srovnatelnou kvalitu služby 

bez ohledu na provozovatele služby na stejné úrovni záruk. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel považuje připomínku 

za nesrozumitelnou. Podmínky pro kvalifikované 

správce systémů elektronické identifikace jsou 

stanoveny jednotně. Buď projdou akreditací, nebo 

se jedná o státní orgány. Ministerstvo vnitra bude 

mít pravomoc kontrolovat kvalifikované správce 

systémů elektronické identifikace bez ohledu 

na skutečnost, zda se jedná o státní orgán 

či o akreditovanou osobu.     

 8.13 

 

Akceptováno. 
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Považuji za nutné, aby tzv. RIA byla zpracována velice pečlivě. Je třeba 

do ní zahrnout veškeré pravdivé související skutečnosti a upravit zejména 

úvodní tabulková prohlášení. Nepovažuji za profesionální a za pravdivé 

např. tvrzení, že eOP umožní uložení kvalifikovaného podpisu založeného 

na kvalifikovaném certifikátu držitele eOP apod.  

 

 8.14 

 

Návrh musí řešit podmínky, práva a povinnosti, za kterých dochází 

ke ztotožnění kmenu osob, jimž je vydán prostředek pro identifikaci 

u různých správců. 

Vysvětleno. 

 

Z navrhovaného zákona o elektronické identifikaci 

tyto podmínky, práva a povinnosti vyplývají. 

Zejména se jedná o § 22 navrhovaného zákona. 

 8.15 

 

Jsem toho názoru, že přezkum účinnosti tohoto právního předpisu by měl 

být v kratší lhůtě, než je navržena, tj. dříve než za tři roky. Jedná se o zcela 

novou oblast, která je legislativně řešena poprvé a nesprávné nasazení 

přezkumu účinnosti může způsobit škody až velkého rozsahu. 

Přezkoumávat se musí celý předpis (předpisy) a ne jen možnost zapojení 

soukromoprávních poskytovatelů služeb čerpajících služby elektronické 

identifikace a autentizace prostřednictvím NIA.  

Vysvětleno. 

 

Podle názoru předkladatele není důvod stanovovat 

kratší dobu než za 3 roky, a to vzhledem 

k vyjasnění celkové situace. To však nebrání 

dřívějšímu přezkumu, bude-li vyžadován. 

9. Odbor kompatibility 

Úřadu vlády České 

republiky 

9.1 

K důvodové zprávě a adaptaci právního řádu na nařízení eIDAS 

 

V souladu s čl. 9 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 4 odst. 5 LPV by měl 

předkladatel uvést, která ustanovení nařízení eIDAS jsou v návrhu 

zohledněna. V tomto kontextu považujeme za vhodné, aby předkladatel také 

uvedl, kde v právním řádu je nařízení eIDAS implementováno, resp. 

prostřednictvím kterých předpisů je právní řád adaptován na nařízení 

eIDAS, byť to vyplývá z přiložené srovnávací tabulky. V důvodové zprávě 

by mělo být podle našeho názoru jasně stanoveno, zda přijetím 

navrhovaného zákona bude adaptace na nařízení eIDAS dokončena, nebo 

zda si žádá ještě jiné změny právního řádu. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla doplněna dle připomínky. 

Přijetím zákona o elektronické identifikaci bude 

adaptace českého právního řádu na nařízení 

eIDAS dokončena. 

 9.2 

K působnosti nařízení eIDAS a předkládaného zákona 

 

Vysvětleno. 

 

Nařízení eIDAS neukládá členským státům 
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Nařízení eIDAS se, vycházejíce z definic v jeho čl. 3 bodu 1, 3 a 4, vztahuje 

na elektronickou identifikaci jak fyzických, tak právnických osob. Návrh 

zákona se však zjevně týká pouze elektronické identifikace osob fyzických. 

Žádáme tento nesoulad vysvětlit.  

povinnost k vybudování systému elektronické 

identifikace, ani k jeho případnému oznámení. 

Rovněž tak nestanovuje povinnost, aby systém 

elektronické identifikace musel umožnit 

identifikaci a autentizaci právnických osob.  

Návrh zákona vychází ze současného pojetí 

právnické osoby jako umělého konstruktu zákona, 

který není schopen vlastního právního jednání 

a za který tudíž musí jednat toliko jeho zástupci 

(teorie fikce). V rámci navrhovaného zákona je 

proto umožněna identifikace a autentizace 

právnické osoby tím, že je identifikována 

a autentizována fyzická osoba, která je 

v základním registru právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci vedena jako statutární zástupce právnické 

osoby. 

 9.3 

K § 2 

 

Z dotčeného ustanovení není zcela jasné, na jakou oblast právních vztahů 

dopadá. Formulaci „vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti 

prokázání totožnosti“ považujeme za nevyhovující a to i s přihlédnutím 

k příslušné části důvodové zprávy. Z ustanovení nevyplývá vazba 

elektronické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému 

na poskytování kvalifikované on-line služby ve veřejném sektoru. Dále je 

matoucí, jaké bude postavení služeb soukromého sektoru ve vztahu 

k předkládanému návrhu, když důvodová zpráva uvádí, že „informační 

systém pro elektronickou identifikaci a autentizaci bude využitelný 

pro služby veřejného i soukromého sektoru“ (str. 13). 

Vysvětleno. 

 

Navrhovaný § 2 se vztahuje jednak 

na prokazování totožnosti na dálku v oblasti 

veřejnoprávní (např. vůči státnímu orgánu), 

a to v případě stanoví-li tak právní předpis nebo 

tak stanoví sám subjekt veřejného sektoru 

při výkonu své působnosti (v oblasti veřejné 

moci), nebo v oblasti soukromoprávní, stanoví-li 

tak právní předpis (část ustanovení o působnosti se 

na soukromoprávní subjekt nevztahuje s ohledem 

na skutečnost, že pojem „působnost“ je spjat 

pouze s veřejnoprávními subjekty). 

Vazba elektronické identifikace na on-line služby 

nebo jiné činnosti vyplývá z navrhovaného § 18 

upravujícího práva a povinnosti kvalifikovaného 

poskytovatele a dále z ustanovení upravujících 

národní bod pro identifikaci a autentizaci 

(navrhovaný § 20 a 21). 
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 9.4 

K § 3 obecně 

 

Důvodová zpráva v hodnocení provazby mezi návrhem zákona a nařízením 

eIDAS používá sousloví jako „vychází z pojmu“, „má vztah k“ atd. Vztah 

mezi ustanovením návrhu zákona a nařízením eIDAS je proto nejasný. 

Požadujeme upřesnit, jaký je vztah mezi kvalifikovaným systémem dle § 3 

a systému elektronické identifikace dle čl. 7 nařízení eIDAS. Je-li 

vnitrostátní ustanovení implementační, mělo by tak být vykazováno. 

V tomto kontextu se např. čl. 7 písm. d) a f) nařízení jeví tak, že vyžadují 

implementaci. Žádáme, aby se k uvedenému předkladatel vyjádřil. 

Vysvětleno. 

 

Kvalifikovaný systém elektronické identifikace 

dle § 3 návrhu zákona bude společně s národním 

bodem pro identifikaci a autentizaci dle § 20 tvořit 

systém pro elektronickou identifikaci ve smyslu 

nařízení eIDAS, který bude Ministerstvo vnitra 

oznamovat Evropské komisi v souladu s čl. 9 

nařízení eIDAS.  

 

Vzhledem k tomu, že národní bod pro identifikaci 

a autentizaci zprostředkovává elektronickou 

identifikaci a autentizaci a rovněž doplňuje údaje 

o identifikované osobě ze základních registrů, 

musí být součástí oznámení dle čl. 9 nařízení 

eIDAS nejenom informace o kvalifikovaném 

systému elektronické identifikace dle § 3 návrhu 

zákona, ale rovněž i informace o národním bodu 

pro identifikaci a autentizaci včetně informací 

o samostatné součásti národního bodu 

pro identifikaci a autentizaci plnící úlohu uzlu 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího rámec interoperability (prováděcí 

nařízení EU č. 2015/1501).     

 

Čl. 7 nařízení eIDAS definuje kritéria způsobilosti 

systémů elektronické identifikace pro oznámení, 

definice samotného systému elektronické 

identifikace je uvedena ve čl. 3 odst. 4: „systém 

pro elektronickou identifikaci, na jehož základě 

jsou fyzickým či právnickým osobám nebo 

fyzickým osobám zastupujícím právnické osoby 

vydávány prostředky pro elektronickou 

identifikaci;“. 

 

Požadavky uvedené v čl. 7 písm. d) a f) jsou 

stanoveny pro kvalifikovaného správce systému 

elektronické identifikace. Za oznámený systém 
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elektronické identifikace ve svém důsledku je 

odpovědný oznamující členský stát. Ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. b), d) a e) byla vykázána jako 

implementační. 

 9.5 

K § 3 odst. 1 písm. b), d), § 15 odst. 1, § 21 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 3, 

příp. k dalším ust. 

Žádáme specifikovat přímo použitelný předpis prostřednictvím uvedením 

jeho názvu v poznámce pod čarou. Je rovněž žádoucí uvést v poznámce 

pod čarou konkrétní články nařízení, na něž je odkazováno. V případě 

§ 3 odst. 1 písm. b) je tedy kupříkladu třeba specifikovat, kde jsou uvedeny 

požadavky, které má kvalifikovaný systém splňovat. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení byla upravena ve smyslu připomínky. 

 9.6 

K § 6 obecně 

 

Žádáme vyjasnit vztah institutu akreditace dle § 6 k nařízení eIDAS. 

Vychází institut akreditace z v nařízení eIDAS zmiňovaného „pověření“ 

k vydávání prostředků pro elektronickou identifikaci (čl. 3, 7)? Požadujeme 

vyjádření předkladatele. Odpovídá-li vnitrostátní akreditace požadavku 

nařízení eIDAS na „pověření“, bude patrně nutné alespoň některá 

ustanovení vykázat jako implementační. 

Akceptováno. 

 

Akreditace vychází z čl. 7 písm. a) bod II nařízení 

eIDAS, který umožňuje, aby prostředky 

pro elektronickou identifikaci v rámci daného 

systému elektronické identifikace byly vydávány 

z pověření oznamujícího členského státu. Vybrané 

ustanovení bylo vykázáno jako implementační. 

 9.7 

K § 9 

 

Postup, který předchází rozšíření správy kvalifikovaného systému 

o používání dalšího prostředku pro elektronickou identifikaci, neupravuje 

výslovně okamžik, od kterého může akreditovaná osoba další prostředek 

pro elektronickou identifikaci používat. Není-li používání dalšího 

prostředku vázáno na souhlas Ministerstva, je možné předpokládat, že dojde 

k používání prostředku, byť jen dočasně, který nesplňuje podmínky 

podle § 6 odst. 2 písm. c). Uvedené umožňuje i ustanovení odstavce 4, které 

uvádí, že pokud v určené lhůtě nedojde k odstranění vady, tak se 

rozhodnutím používání dalšího prostředku zakáže. Jsme toho názoru, že by 

se případné mezeře mezi faktickým používáním dalšího prostředku 

Akceptováno. 

 

Používání dalšího prostředku pro elektronickou 

identifikaci je nově podmíněno povolením 

Ministerstva vnitra. 
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a rozhodnutím o zákazu jeho používání mělo předejít výslovným 

provázáním oprávnění používat další prostředek s příslušným povolením 

Ministerstva.  

 9.8 

K § 10, k výši kauce 

Upozorňujeme předkladatele na nutnost řádně odůvodnit výši požadované 

kauce v kontextu její přiměřenosti. Požadavek kauce v určité výši by 

Komisí mohl být shledán jako nikoliv nezbytný a vytvářející bariéru vstupu 

na trh. Předkladatel v rámci jejího odůvodnění odkazuje na náhradu škody 

způsobenou kvalifikovaným správcem a pokuty, které mu mohou hrozit. 

Pokuty dle návrhu zákona jsou však stanoveny ve srovnání s kaucí jen 

ve výši jednoho nebo dvou miliónů a za účelem náhrady škody musí být 

žadatel o akreditaci pojištěn. Dáváme proto předkladateli ke zvážení, 

zda výši kauce nesnížit. Žádáme vyjádření předkladatele k této 

problematice. 

V souvislosti s tímto ustanovením, případně i dalšími ustanoveními návrhu, 

které přesahují rámec dotčených nařízení EU, je nutno upozornit na to, 

že předmět úpravy spadá pod rozsah směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 

informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti (kodifikované znění). Bude tudíž nutno provést tzv. technickou 

notifikaci tohoto návrhu a odkázat na uvedenou směrnici v předloženém 

návrhu podle čl. 48 odst. 7 LPV. 

Vysvětleno. 

 

Institut kauce byl jako jeden ze zajišťovacích 

instrumentů z návrhu zákona o elektronické 

identifikaci vypuštěn. 

 

 9.9 

K § 18 odst. 2 

 

Upozorňujeme, že doba uchovávání osobních údajů by měla být ve smyslu 

čl. 5 nařízení eIDAS a čl. 6 odst. 1 směrnice o ochraně osobních údajů 

omezena na dobu, která je nezbytná pro uskutečnění cílů, pro které jsou 

údaje shromažďovány. Důvodová zpráva by měla s ohledem na uvedená 

ustanovení unijních předpisů obsahovat řádné zdůvodnění, proč je doba 

uchovávání zvolena v délce 15 let, zatím však předkladatel danou lhůtu 

označuje jen za dostatečnou v kontextu stanoveného účelu. 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla doplněna o následující 

vysvětlení: 

 

„Při stanovení lhůty 15 let pro uchovávání údajů 

v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou 

identifikaci předkladatel vycházel z obecné zásady 

nařízení eIDAS, podle které by se 

na poskytovatele služeb elektronické identifikace 

měla vztahovat obdobná pravidla jako pravidla 

stanovená pro poskytovatele služeb vytvářejících 
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důvěru. Předkladatel tedy vychází zejména z čl. 5 

nařízení eIDAS a § 3 zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. Lhůta uchovávání údajů 15 let odpovídá 

potřebám poskytnutí důkazů v trestním a správním 

řízení a zajištění kontinuity služby. Obdobná lhůta 

(20 let) byla taktéž stanovena ve zrušeném zákoně 

o elektronickém podpisu.“. 

 9.10 

K § 21 

 

Čl. 1 písm. a) a čl. 4 prováděcího nařízení 2015/1501 obsahuje požadavek 

mapování vnitrostátních úrovní záruky oznámených prostředků 

pro elektronickou identifikaci vydaných v rámci oznámených systémů 

elektronické identifikace. Není zřejmé, zda tato činnost spadá také do rámce 

působnosti Ministerstva na úseku elektronické identifikace. Požadujeme 

vysvětlit. 

Vysvětleno. 

 

Podle § 19 odst. 1 písm. a) návrhu zákona 

Ministerstvo vnitra plní úkoly podle čl. 9 a 10 

nařízení eIDAS. Ministerstvo vnitra bude tudíž 

tím, kdo bude Komisi oznamovat systémy 

elektronické identifikace za Českou republiku. 

Pro oznámení je stanoven prováděcím 

rozhodnutím Komise (EU) 2015/1984 formulář, 

ve kterém se musejí uvést všechny relevantní 

informace včetně popisu systému elektronické 

identifikace a jednotlivých částí souvisejících se 

životním cyklem prostředku pro elektronickou 

identifikaci. V rámci tohoto popisu musí 

oznamující členský stát popsat, jakým způsobem 

jsou splněny požadavky na jednotlivé fáze 

(registrace osoby, vydání prostředku, jeho 

vlastnosti, pozastavení či zrušení apod.). Tyto 

informace bude za Českou republiku vyplňovat 

Ministerstvo vnitra, které jakožto dohledový orgán 

pro oblast elektronické identifikace musí mít tyto 

informace ze své podstaty k dispozici 

od kvalifikovaných správců systémů elektronické 

identifikace. 

 9.11 

K § 23 odst. 2 

 

Předmětné ustanovení umožňuje, aby v národním bodu byly vedeny údaje, 

Vysvětleno. 

 

Národní bod pro identifikaci a autentizaci spolu 

s mezinárodní gateway vytváří uzel eIDAS. 
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které poskytne držitel prostředku pro elektronickou identifikaci. 

Podle § 22 odst. 3 návrhu dále platí, že samostatná součást národního bodu 

plní úlohu uzlu podle příslušného nařízení. Prováděcí nařízení 2015/1501 

v čl. 6 odst. 2 stanoví, že uzly neuchovávají žádné osobní údaje, s výjimkou 

úzkého okruhu údajů, který je vymezen pro specifické účely. Požadujeme 

vysvětlit, zda je tento požadavek naplněn. 

Národní bod pro identifikaci a autentizaci je však 

širší. V těch částech, které vytváří uzel eIDAS, 

žádné osobní údaje ukládány nebudou. 

 

Ukládání osobních údajů z vůle držitele 

prostředku pro elektronickou identifikaci je řešeno 

v oddělené části národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci. Ustanovení § 20 odst. 3 proto 

stanoví, že úlohu uzlu plní samostatná součást 

národní bodu pro identifikaci a autentizaci. 

10. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

10.1 

K navržené právní úpravě jako celku 

 

Za stěžejní zásadní připomínku však považujeme to, že důvodová zpráva 

sice uvádí, že návrh zákona se dotýká všech občanů ČR, dále správních 

úřadů, Ministerstva vnitra a Správy základních registrů jako provozovatele 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci, avšak ze samotného návrhu 

zákona v kombinaci s dalšími pasážemi v doprovodných materiálech 

(důvodová zpráva a RIA) není problematika až tak zcela jednoznačná. Jako 

žádoucí se tedy jeví provést v tomto smyslu případné upřesnění, a to již 

v úvodních pasážích. Jisté východisko lze nalézt až v § 19 návrhu zákona 

a jeho odůvodnění. 

 

V obecné části důvodové zprávy se uvádí, že „Soukromé chování člověka 

v obecné rovině nebude sledováno, avšak je třeba si uvědomit, 

že informační systém pro elektronickou identifikaci a autentizaci bude 

uchovávat informace o poskytnutí elektronické identifikace, tedy 

o zpracování osobních údajů za účelem přidělení elektronické totožnosti, 

což je ale zcela nezbytné pro účely disponování informacemi o tom, kdy 

a kdo využil služby elektronické identifikace. Tato informace nebude 

veřejně dostupná. Bude využitelná pro případné správní či trestní řízení. 

Stejně tak budou některé služby veřejného sektoru uchovávat údaje o tom, 

kdy, kým a jak byly využity.“ (viz str. 8 důvodové zprávy). 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva byla zpřesněna ve smyslu 

připomínky. 

 10.2 

K navržené právní úpravě jako celku 

 

Akceptováno. 
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Kde se v důvodové zprávě uvádí pojem „soudní a správní řízení“ (dvakrát 

na str. 23, str. 24 a 25), navrhujeme namísto soudního řízení uvádět slova 

„trestního řízení“, neboť tento pojem zahrnuje nejen řízení před soudem, 

ale vztahuje se také na řízení přípravné. Nebo k těmto pojmům uvést slova 

„či pro účely trestního řízení“. 

 10.3 

K § 2 

 

V tomto ustanovení zcela postrádáme odkaz či jakékoliv uvedení toho, 

že prokázání totožnosti, při níž se užívá elektronické identifikace 

„(prokazování totožnosti na dálku“), se váže k poskytování on-line služeb 

příslušnými kvalifikovanými subjekty (srov. například úvodní části 

důvodové zprávy na str. 2, kde se uvádí „..je nezbytné přijmout takovou 

právní úpravu, která by umožnila fyzickým osobám při vzdáleném přístupu 

k on-line službám veřejného sektoru použití systémů elektronické 

identifikace zaručujících bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou 

identifikaci fyzických osob.“ či na str. 8 „Fyzická osoba bude seznámena 

s tím, jaké osobní údaje jsou jí pro účely elektronické identifikace k přístupu 

k on-line službě poskytnuty, a rozhodne se, zda chce tyto své osobní údaje 

a v jakém rozsahu použít v rámci přihlášení se k této službě veřejného či 

soukromého sektoru; poskytovatel této služby tyto osobní údaje zpracuje 

pouze v případě, že subjekt údajů vysloví souhlas s tím je poskytovateli 

za účelem k přihlášení on-line službě předat.“ 

 

Návrh zákona by měl směřovat k prokazování totožnosti na dálku 

(viz str. 3 důvodové zprávy), tak aby občané mohli komunikovat 

s orgány veřejné správy na dálku a plně elektronicky (viz str. 2 

důvodové zprávy). Podstatou ustanovení  

§ 2, by tedy mělo být stanovení povinnosti využívat při elektronické 

identifikaci v rámci poskytování on-line služby pouze kvalifikovaný systém 

elektronické identifikace, který bude spravován kvalifikovaným správcem. 

 

Jako nejednoznačným se však jeví rozsah tohoto ustanovení, 

a to ve spojitosti s důvodovou zprávou. Důvodová zpráva nepřispívá 

k jednoznačnému vyjasnění, ale přesně naopak. Na str. 13 se uvádí 

„V oblasti veřejnoprávních vztahů budou režimu § 2 podléhat nejenom 

situace, kdy právní předpis stanoví povinnost prokázat totožnost (vyžadovat 

Částečně akceptováno/vysvětleno. 

 

Vazba elektronické identifikace na on-line služby 

nebo jiné činnosti vyplývá z ustanovení § 18 

upravujícího práva a povinnosti kvalifikovaného 

poskytovatele a dále z ustanovení upravujících 

národní bod pro identifikaci a autentizaci 

(navrhovaný § 20 a 21). 

 

Navrhovaný § 2 se vztahuje na prokazování 

totožnosti na dálku. Zvláštní část důvodové zprávy 

byla zpřesněna ve smyslu, na který poukazuje 

připomínkové místo. 

 

Pokud jde o modifikaci obecného pravidla 

uvedeného v navrhovaném § 2 zvláštními zákony, 

je na gestorech jednotlivých právních předpisů, 

aby případně navrhli ve svých právních předpisech 

odchylku od tohoto obecného pravidla. 

Předkladatel pak tuto úpravu zahrne 

do změnových částí návrhu zákona (takto učinilo 

např. Ministerstvo financí).  
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prokázání totožnosti), nýbrž i situace, kdy tak budou vyžadovat okolnosti 

naplňování působnosti (tedy uplatňování veřejné moci), pochopitelně 

v mezích pravomoci konkrétního vykonavatele působnosti (v oblasti 

správního řízení bude zdrojem takové pravomoci např. § 36 odst. 5 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád).“ tj. případy, fyzické přítomnosti fyzické 

osoby. Důvodová zpráva poukazuje také na případy, na které § 2 nebude 

dopadat v oblasti soukromé sféry, když uvádí „V těchto vztazích tak § 2 

nedopadá např. na osoby ověřující totožnost osob vstupujících do budovy 

na základě obecného oprávnění vlastníka budovy.“  

 

Na druhou stranu se však na str. 14 tvrdí „Prokázání totožnosti, při kterém 

se využije elektronické identifikace, je imanentní to, že není vyžadována 

fyzická přítomnost osoby, která prokazuje svoji totožnost, neboť tato je 

nahrazena vzdáleným ztotožněním, které probíhá prostřednictvím 

kvalifikovaného systému. Tento systém umožňuje, aby byly na dálku činěny 

úkony, jež jsou běžně spojeny s osobním ztotožněním určité osoby. ..... 

Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který 

byl vydán v rámci kvalifikovaného systému, je nadána tzv. zaručenou 

elektronickou identitou, která je postavena naroveň osobnímu ztotožnění 

dané osoby.“ 

 

Jako nezbytné se tedy jeví vyjasnění výše naznačeného.  

 

Nadto důvodová zpráva k tomuto ustanovení také uvádí, že obecné pravidlo 

upravené v § 2 „může být modifikováno zvláštními zákony například v tom 

smyslu, že tyto možnosti prokázání totožnosti, při kterém se využije 

elektronické identifikace, zcela vyloučí, nebo naopak omezí způsoby 

prokázání totožnosti na ty, při kterých se využije elektronické identifikace.“ 

 

Domníváme se, že uvedení takového zmocnění by mělo být součástí 

paragrafového znění či by součástí návrhu mělo být provedeno případné 

provázání s dalšími právními předpisy, tj. změna zákonů, jichž se 

problematika týká. 

 10.4 

K § 3 

 

V § 2 je uvedena legislativní zkratka, co se rozumí kvalifikovaným 

Vysvětleno. 

 

Legislativní zkratka „kvalifikovaný systém“ je 

zavedena pro termín „kvalifikovaný systém 
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systémem.  Z tohoto důvodu považujeme za nadbytečné uvádět v § 3 odst. 1 

v úvodní části před výčtem slova „elektronická identifikace“. 

 

Dále poukazujeme na to, že návrh zákona sice pracuje s termínem 

prostředek pro elektronickou identifikaci, avšak již tento pojem blíže 

neupřesňuje. Bylo by vhodné případně uvést i specifikaci tohoto pojmu, 

např. právě ve výkladových ustanoveních (viz naše doporučující 

připomínka v úvodu). 

elektronické identifikace“. Uvedení slov 

„elektronická identifikace“ v úvodní větě § 3 

odst. 1 proto předkladatel považuje za nezbytné. 

 

Prostředek pro elektronickou identifikaci definuje 

přímo nařízení eIDAS ve svém čl. 3 odst. 2 jako 

hmotnou či nehmotnou jednotku obsahující osobní 

identifikační údaje, která se používá k autentizaci 

pro účely on-line služby. Z důvodu, že je pojem 

definován v přímo použitelném předpisu Evropské 

unie, jej není možné znovu definovat v návrhu 

zákona. Nejvíce používané pojmy z nařízení 

eIDAS byly spolu s jejich definicí doplněny 

do zvláštní části důvodové zprávy. 

 10.5 

K § 5 

 

Jako za zcela stěžejní se jeví v navrhované právní úpravě zakotvení toho, 

že „kvalifikovaný poskytovatel“ je napojen na služby „kvalifikovaného 

správce a národního bodu pro identifikaci“. Tato provázanost je uvedena 

nikoli v návrhu zákona, ale pouze v důvodové zprávě, a to až na str. 17 

důvodové zprávy, kde se uvádí „Přihlášení osoby ke kvalifikované on-line 

službě v sobě nutně zahrnuje proces identifikace a autentizace této osoby. 

Tento však není v rukách kvalifikovaného poskytovatele, nýbrž je svěřen do 

portfolia kvalifikovaného správce a národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci, na jehož služby musí být kvalifikovaný poskytovatel napojen.“ 

Vysvětleno. 

 

Vazba kvalifikovaného poskytovatele na služby 

kvalifikovaného správce systému elektronické 

identifikace a národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci vyplývá z § 18 upravujícího práva 

a povinnosti kvalifikovaného poskytovatele. 

 

 10.6 

K § 17 odst. 1 písm. b) 

 

Za slova „vede evidenci jím vydaných prostředků pro elektronickou 

identifikaci“ navrhujeme doplnit slova „ , kterou zpřístupní orgánům 

činným v trestním řízení pro účely trestního řízení či tomu, kdo osvědčí 

právní zájem na jejich zpřístupnění.“  

 

Kvalifikovaný správce má podle navrženého § 17 odst. 1 písm. b) povinnost 

vést evidenci jím vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci. 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Do § 22 byl doplněn odstavec 3 v následujícím 

znění: 

 

„Kvalifikovaný správce zpřístupní údaje podle 

odstavce 1 tomu, kdo osvědčí právní zájem 

na jejich zpřístupnění.“. 

 

Předkladatel se domnívá, že navrhovaná 
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Důvodová zpráva uvádí, že „údaje v ní však nebudou obecně veřejné, nýbrž 

budou zpřístupněny pouze tomu, kdo osvědčí právní zájem (ten se 

předpokládá v případě orgánů veřejné moci)“, přičemž uvedené oprávnění 

se již v § 17 neuvádí. Takové oprávnění je uvedeno až v § 21 odst. písm. e), 

avšak neúplně. 

formulace zahrnuje i orgány činné v trestním 

řízení, pro které dané oprávnění vyplývá rovněž 

z § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního 

řádu. Jejich výslovné uvedení v rámci 

navrhovaného zákona tedy nepovažuje 

předkladatel za nutné. 

 

 10.7 

K § 21 odst. 1 písm. e) 

 

Za slova „a tyto údaje zpřístupní“ navrhujeme doplnit slova „orgánům 

činným v trestním řízení pro účely trestního řízení či“. 

Vysvětleno. 

 

Vizte návrh vypořádání připomínky 10.6. 

11. Kraj Vysočina 11.1 

 

Nařízení (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

č. 910/2014 – dále jen „nařízení eIDAS“) v čl. 1 písm. a) stanoví podmínky 

pro identifikaci fyzických i právnických osob.  Návrh zákona s identifikací 

právnické osoby nepočítá. Navrhujeme doplnění ustanovení zákona řešící 

elektronickou identifikaci nejen fyzických, ale i právnických osob, 

v souladu s nařízením eIDAS. 

Vysvětleno. 

 

Nařízení eIDAS nepovinuje členské státy 

k vybudování systémů elektronické identifikace 

ani k jeho případnému oznámení. Rovněž tak 

nestanovuje povinnost, aby systém elektronické 

identifikace musel umožnit identifikaci 

a autentizaci právnických osob. Nařízení eIDAS 

upravuje v oblasti elektronické identifikace 

podmínky, za nichž členské státy uznávají 

prostředky pro elektronickou identifikaci vydané 

v jiných členských státech. Je v kompetenci 

každého členského státu se rozhodnout, zda jeho 

systém elektronické identifikace bude umožňovat 

identifikaci právnických osob.  

V rámci oznámení systému elektronické 

identifikace musí členský stát ve formuláři dle 

prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1984 

specifikovat všechny relevantní informace 

o systému elektronické identifikace, vizte 

např. příloha kap. 4 písm. a) „Stručně popište 

systém včetně kontextu, v němž funguje, a jeho 

rozsah působnosti“.     

V rámci přípravy návrhu zákona bylo upuštěno 
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od mandátního registru. 

Připomínka byla po jejím projednání vzata 

zpět. 

 11.2 

 

Článek 3 nařízení eIDAS uvádí následující definice: 

 

Odst. 2) „prostředkem pro elektronickou identifikaci“ hmotná či nehmotná 

jednotka obsahující osobní identifikační údaje, která se používá 

k autentizaci pro účely on-line služby 

Odst. 3) „osobními identifikačními údaji“ soubor údajů umožňujících určit 

totožnost fyzické či právnické osoby nebo fyzické osoby zastupující 

právnickou osobu. 

 

Návrh zákona se v ustanovení § 17 a § 18 zabývá vydáním, evidencí 

a zneplatněním pouze prostředku pro elektronickou identifikaci. 

   

Návrh zákona o elektronické identifikaci by se měl vztahovat 

na elektronickou identifikaci obecně. Předmětem evidence by proto neměly 

být pouze konkrétní prostředky pro elektronickou identifikaci, ale spíše 

soubory osobních identifikačních údajů (např. certifikátů). Prostředky 

pro elektronickou identifikaci jsou pouze nosiče osobních identifikačních 

údajů. 

Vysvětleno. 

 

V § 22 je uvedeno, že se evidují i osobní 

identifikační údaje a údaje o vydaném prostředku 

pro elektronickou identifikaci. Dále pak dle § 15 

zákona o službách vytvářejících důvěru vede 

Správa základních registrů evidenci, kde se vedou 

předmětné údaje o fyzické osobě, které byl 

certifikát vydán, jakož i údaje o certifikátu 

samotném a další údaje. Předkladatel upozorňuje, 

že se jedná o identifikační certifikáty vydané 

Správou základních registrů. 

 

Zvláštní část důvodové zprávy byla rozšířena 

o výklad pojmů souvisejících s elektronickou 

identifikací. 

12. Česká asociace 

pojišťoven 

12.1 

K rozsahu poskytovaných informací o skutečné identitě osoby 

Požadujeme doplnit povinnosti provozovateli systému poskytnout 

informace o skutečné identitě osoby. 

Odůvodnění: 

Má-li předložená právní úprava reálně umožnit elektronickou identifikaci 

protistrany (je jedno zda má být příjemcem veřejná instituce nebo soukromá 

osoba), pak by měl zákon jasně stanovit povinnost konkrétnímu 

provozovateli poskytnout informace o skutečné identitě protistrany. Vlastní 

elektronický podpis totiž nemusí obsahovat skutečné údaje, ale může být 

vystaven i na pseudonym. 

Vysvětleno. 

 

Koncept řešení elektronické identifikace 

stanovené v předkládaném zákoně je následující. 

Kvalifikovaný poskytovatel požaduje za účelem 

prokázání identity určitý rozsah osobních údajů 

(tyto údaje určuje právě poskytovatel 

a předkládaný zákon neupravuje, jaké údaje má 

pro jakou službu požadovat, to je ponecháno 

na agendových zákonech, popř. provozovatelích 

služeb) nezbytných pro poskytnutí dané služby. 

Požadavek na získání těchto údajů je odsouhlasen 

ze strany uživatele, jenž chce využít danou službu. 
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Následně dochází k přesměrování požadavku 

na autentizaci ke kvalifikovanému správci systému 

elektronické identifikace, kde za použití 

prostředku pro elektronickou identifikaci dochází 

k autentizaci uživatele. Po úspěšné autentizaci jsou 

požadované osobní údaje doplněny s pomocí 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci 

a následně jsou tyto osobní údaje poskytnuty 

uživateli (osobě, která chce službu využít). 

Uživatel se rozhodne, zda takto získané údaje 

službě předá, pokud ano, dojde k předání údajů 

kvalifikovanému poskytovateli.  

Předkladatel si dovoluje upozornit, že pojmy 

elektronický podpis a elektronická identifikace 

nejsou totožné. Elektronický podpis, podobně jako 

vlastnoruční podpis, je určen pro vyjádření 

souhlasu osoby (projevu vůle) s daným 

dokumentem (tj. jeho podepsáním). Naproti tomu 

účelem elektronické identifikace je jedinečně 

identifikovat, resp. autentizovat určitou osobu.   

13. Česká bankovní 

asociace 

13.1 

K ustanovení § 2 návrhu zákona 

 

V ustanovení § 2 se uvádí, že 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. 

 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, nicméně nepracuje 

s termínem "prokázání totožnosti", nýbrž s pojmem "provádění 

identifikace" (§ 8 zákona). Provádění identifikace je obsahově odlišným 

(širším) pojmem, než pojem prokázání totožnosti. Proto není jasné, jestli lze 

elektronickou identifikaci podle navrženého zákona použít také 

při identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb.  

 

V důvodové zprávě k návrhu zákona se uvádí, že "příkladem právního 

Neakceptováno. 

 

S uvedeným názorem se předkladatel 

neztotožňuje. Při interpretaci zákonných 

ustanovení musí být postupováno z materiálního 

hlediska. Argument o explicitním uvedení slov 

„prokázání totožnosti“ v lex specialis tedy 

neobstojí. 

Předkladatel zastává názor, že formulace 

„provádění identifikace“ v sobě nutně zahrnuje 

„prokázání totožnosti“. Navrhovaný zákon 

o elektronické identifikaci má býti obecným 

právním předpisem upravujícím oblast 

elektronické identifikace. Je-li cílem odchýlit se 

v určitém směru od této obecné právní úpravy, je 

nutné tak učinit v rámci zvláštních právních 

předpisů. 
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předpisu vyžadujícího prokázání totožnosti v oblasti soukromoprávních 

vztahů je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu". Tento odkaz 

považujeme vzhledem k výše uvedenému za nepřesný, protože zákon 

č. 253/2008 Sb. neupravuje prokázání totožnosti, ale provádění identifikace. 

Kromě toho je důvodová zpráva, striktně vzato právně nezávazným, byť 

důležitým, textem a nelze jí překlenout mezeru v zákoně. Tato zdánlivá 

formulační drobnost je z pohledu bankovního sektoru velmi důležitá. 

  

V zájmu právní jistoty proto navrhujeme, aby do ustanovení § 2 návrhu 

zákona bylo doplněno, že elektronickou identifikaci prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace lze použít také 

pro provedení identifikace podle zvláštního zákona (nikoliv pouze 

k prokázání totožnosti, jak se to uvádí v návrhu zákona). 

 13.2 

 

Z návrhu zákona podle našeho názoru nevyplývá dostatečně určitý a přesný 

popis toho, jaký je vztah mezi kvalifikovaným správcem a kvalifikovaným 

uživatelem a kdo je vlastně kvalifikovaný uživatel a jaká jsou jeho práva 

a povinnosti. 

 

Pro banky bude výhledově jednou z klíčových otázek to, jakým způsobem 

se budou moci banky jako subjekty soukromého práva připojit 

na kvalifikovaného správce/národní bod, aby mohly pracovat 

s kvalifikovanými identitami dle eIDAS, tedy i s připravovanými 

elektronickými občanskými průkazy tak, aby nebyla nutná přítomnost 

klienta/budoucího klienta v bance. Předpokládáme, že předkladatel povede 

v této věci s bankovním sektorem další jednání, neboť samotný návrh 

zákona na tuto otázku nedává odpověď. 

Vysvětleno. 

 

Pojem kvalifikovaný uživatel není navrhovaným 

zákonem vůbec upraven. Je jím zřejmě myšlena 

osoba, která se chce identifikovat k on-line službě 

nebo jiné činnosti. Její vztah k on-line službě nebo 

jiné činnosti a ke kvalifikovanému poskytovateli 

je upraven předáváním a využíváním osobních 

údajů. Nic dalšího v jejich vztahu být upraveno 

nemusí a ani by nemělo, neboť zákon má být 

obecný a není cílem zákona vyloučit některé 

možnosti. Pokud se banka stane kvalifikovaným 

správcem systému elektronické identifikace (bude 

jí udělena akreditace), bude moci poskytovat 

elektronickou identifikaci pro přístup k on-line 

službám nebo jiným činnostem či k on-line 

službám nebo jiným činnostem „svým“. 

14. Hospodářská komora 

České republiky a ICT 

unie 

14.1 

Obecně k návrhu 

 

Návrh zákona o elektronické identifikaci, obdobně jako již schválený zákon 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je obecným 

Vysvětleno. 

 

Připomínky směřují proti původnímu znění návrhu 

zákona o elektronické identifikaci. 

Do meziresortního připomínkového řízení byl 
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právním předpisem, který dopadá do celého právního řádu, tedy do oblasti 

soukromého i veřejného práva. Byť lze v obou předpisech spatřovat určité 

náznaky toho, že mají dopadat pouze do veřejného práva, 

resp. veřejnoprávních vztahů, z ničeho to přímo nevyplývá a z diskusí 

kolem obou předpisů je evidentní, že v tom především není vůbec jasno. 

Pouhé využívání pojmu „působnost“ k vyjasnění těchto otázek nedostačuje, 

neboť zejména v případě samospráv vykonávajících samostatnou 

působnost, ale samozřejmě i v případě státu jednajícího v oblasti 

soukromého práva v postavení právnické osoby ve smyslu § 21 občanského 

zákoníku, jde o výkon působnosti i v soukromoprávních vztazích. Pojem 

„působnost“ je velmi široký pojem teorie práva, jehož význam se 

v jednotlivých právních oblastech i v jednotlivých odborných názorech 

dosti liší, a na rozdíl od výrazně užšího pojmu např. „výkon veřejné moci“ 

není vhodný pro využití v legislativě, aby sám o sobě, bez dalších indicií 

přesně vymezil okruh vztahů, na které má právní předpis dopadat.  

Z celého návrhu zákona se právních účinků jednání navenek týká pouze § 2, 

který považujeme za klíčový a je třeba jej důkladně prodiskutovat 

a odůvodnit, příp. ještě s definicí „kvalifikované on-line služby“ v § 5, 

na kterou však v návrhu ani v okolním právním řádu nenavazují další 

ustanovení. Ostatní části zákona se týkají kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace jako takového, stanovení požadavků na něj 

a na kvalifikované správce, různé administrativní a evidenční povinnosti, 

působnost Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a přestupky. 

Před pokračováním prací na přípravě tohoto zákona je proto třeba vyjasnit 

základní otázky: 

1. Má ZEI dopadat pouze na jednání při výkonu působnosti v oblasti 

veřejného práva (při výkonu veřejné moci), nebo na jakékoli 

právní jednání i v oblasti soukromoprávních vztahů? Domníváme 

se, že povinně pouze do oblasti veřejného práva, nicméně využití 

jistě najde i v oblasti soukromého práva. Nicméně v soukromém 

právu by mělo být možné ZEI využít dobrovolně dle vůle stran, 

neboť způsob právního jednání, kontraktace a všeho, co s tím 

souvisí, je v soukromém právu ovládáno zásadou dispozitivity 

právní úpravy a autonomie vůle. 

2. Co mají znamenat slova „Vyžaduje-li právní předpis při právním 

jednání … prokázání totožnosti jednajícího“? Musí jít o výslovný 

požadavek jiných zákonů? Takto formulovaný požadavek jiné 

zákony obvykle neobsahují. Nebo se tím rozumí pouze obsahový 

zaslán návrh zákona v jiném znění, které bylo 

vytvořeno také ve spolupráci se zástupci ICT unie. 

 

K otázce č. 1: Návrh zákona dopadá 

do soukromého práva tehdy, stanoví-li právní 

předpis explicitně povinnost subjektu soukromého 

práva ověřit totožnost fyzické osoby (tak je tomu 

v případě zákona č. 253/2008 Sb.). Současně však 

musí být splněna podmínka, že soukromý subjekt 

umožňuje prokázání totožnosti, při kterém se 

využije elektronické identifikace. V režimu 

veřejného práva je prokázání totožnosti s využitím 

elektronické identifikace mimo výše uvedený 

příklad možné také tehdy, kdy osoba veřejného 

práva jedná při výkonu působnosti (tedy při 

výkonu veřejné moci) – například § 36 odst. 5 

zákona č. 500/2004 Sb. 

K otázce č. 2: Formulace „vyžaduje-li právní 

předpis“ dopadá na případy, kdy je prokázání 

totožnosti, eventuálně její vyžadování stanoveno 

právním předpisem jako povinnost, nikoliv jako 

možnost, respektive oprávnění. 

Do zvláštní části důvodové zprávy bylo doplněno, 

že obecná identifikace fyzické osoby ve smyslu 

§ 3019 zákona č. 89/2012 Sb. není návrhem 

zákona dotčena. 

K otázce č. 3: Je na vůli subjektu oprávněného 

k ověření totožnosti, zda umožní prokázání 

totožnosti s využitím elektronické identifikace 

či nikoliv. Koncepce dobrovolnosti byla zvolena 

především s ohledem na technickou náročnost 

elektronické identifikace. 

K otázce č. 4: Formulace „lze použít pouze 

kvalifikovaný systém elektronické identifikace“ 

znamená, že pod režim navrhovaného zákona 

nebudou spadat zvláštní systémy elektronické 

identifikace, které jsou například vlastní pouze 

určitému státnímu orgánu. Pod režim 
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požadavek? Domníváme se, že spíše jde o obsahový požadavek. 

Nicméně pak opět i v oblasti soukromého práva takový požadavek 

obsahově existuje, viz § 562 odst. 1, § 3019 ad. Občanského 

zákoníku. Mají se tím tedy na mysli i požadavky na identifikaci 

osoby vyplývající ze soukromého práva? Pokud ano a šlo by 

zároveň o právní povinnost, šlo by o zásadní a bezdůvodné 

zkomplikování možnosti elektronicky právně jednat v soukromém 

právu, s čímž nelze souhlasit. Nicméně je to lehce řešitelné 

fakultativním charakterem využití pro oblast soukromého práva. 

3. Co mají znamenat slova „umožňuje-li osoba nebo její součást 

prokázání totožnosti elektronickou identifikací“? Zde nemůže jít 

podle našeho názoru o projev vůle, zda to přijímající osoba 

umožňuje, ale přinejmenším v oblasti veřejného práva musí jít 

o povinnost umožnit příjem elektronického úkonu, stejně jako je 

tomu již dnes ve smyslu § 18 zákona č. 300/2008 Sb. Navrhujeme 

tato slova vypustit. 

4. Co mají znamenat slova „lze použít pouze kvalifikovaný systém 

elektronické identifikace“? Znamená to, že se zakazuje použít 

jakýkoli jiný systém elektronické identifikace, včetně těch, které 

již dnes rutinně fungují, pokud nebudou kvalifikovány podle 

tohoto zákona? To je podle našeho názoru velmi sporné i v oblasti 

veřejného práva a zcela nepřijatelné v oblasti soukromého práva, 

kde jsou všechny otázky způsobu kontraktace a identifikace 

jednajících osob dispozitivní a jsou ponechány na svobodné vůli 

stran (§ 1770 OZ). Spíše by mělo jít o nabídku nového způsobu 

identifikace, pokud ji vyžadují jiné zákony, ale nikoli o paušální 

povinnost. Navrhujeme vypustit slovo „pouze“. 

Upozorňujeme zároveň, že teprve na základě vyjasnění těchto klíčových 

otázek bude možné podrobněji posoudit, a případně navrhnout, zda je třeba 

nějakým způsobem v zákoně normovat i úpravu následků právního jednání. 

S ohledem na množství otázek a nejistotu vyplývající z návrhu se nám jeví 

spíše vhodné doplnit návrh i o ustanovení, které potvrdí (deklaruje) právní 

význam využití kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 

Dále požadujeme jednoznačně stanovit, že v případě využití vysoké úrovně 

záruky systému elektronické identifikace ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) 

nařízení eIDAS jde o záruku, která splňuje požadavek úředního ověření 

podpisu. To je totiž dosud jediná právní bariéra, která v současné době 

nemá v české legislativě řešení pro účely elektronického jednání a kterou je 

navrhovaného zákona lze zařadit pouze 

kvalifikovaný systém elektronické identifikace, 

který splňuje veškeré zákonem stanovené 

podmínky a který je napojen na národní bod 

pro identifikaci a autentizaci. 

Co se týče jiných možností prokázání totožnosti 

v oblasti veřejného práva, takové možnosti 

stanovené v různých zákonech zůstanou 

zachovány, neboť taková ustanovení jsou vůči § 2 

navrhovaného zákona speciální.  
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nejvíce třeba zavést. Ostatní formy elektronické identifikace 

a elektronického právního jednání již bez obtíží existují a fungují dnes. 

Příkladem ne zcela vhodného, resp. jasného vymezení dopadů zákona jsou 

ustanovení § 5 – 7 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce („ZSVDET“), která upravují požadavky na podepisování 

dokumentu. Podle § 5 ZSVDET lze použít k podepisování elektronickým 

podpisem pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li 

elektronický dokument, kterým právně jedná, 

a. stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem 

nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním 

samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem 

(dále jen „veřejnoprávní podepisující“), nebo 

b. osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti. 

 V případě osob uvedených v písm. a) je povinnost užití kvalifikovaného 

elektronického podpisu vymezena pouze charakterem těchto osob, nikoli 

jejich působností, zatímco v případě osob dle písm. b) naopak pouze 

výkonem jejich působnosti (při nejasnosti, co se pojmem působnost míní). 

I v případě osob uvedených v písm. a) jde však z velké části o ryze 

soukromoprávní entity, zejména obchodní společnosti (různé dopravní 

podniky, technické služby a jiné servisní organizace měst založené městy) 

nebo o entity sice veřejnoprávní dle formy, které však právně jednají velmi 

často v soukromoprávních vztazích (zejm. příspěvkové organizace typu 

nemocnic, škol, domovů důchodců apod.). Ostatně i stát a územní 

samosprávné celky vystupují v nezanedbatelné části své působnosti 

v soukromoprávních vztazích jako zaměstnavatel, vlastník, smluvní strana 

apod. Má to snad znamenat, že všechny tyto osoby mají 

i v soukromoprávních vztazích povinně využívat kvalifikovaný elektronický 

podpis? To znamená např. v případě uzavírání kupní smlouvy při nákupu 

v e-shopu nebo při objednávce či dokonce prosté zprávě obsahující právní 

jednání zasílané mailem? Takový požadavek jde dalece nad rámec platného 

§ 562 odst. 1 občanského zákoníku, stejně jako nad rámec předchozího § 40 

odst. 3 občanského zákoníku z roku 1964, ve znění od jeho novely 

č. 509/1991 Sb., jakož i nad rámec jakýchkoli rozumných požadavků praxe, 

která zde bez problémů funguje mnoho let. Stanovení takovéto povinnosti 

do právního jednání oblasti soukromého práva, po které nikdo nevolal, lze 

vnímat jako velmi nešťastné. Je evidentní, že takovou povinnost v oblasti 

soukromého práva dnes nikdo neplní a ani do budoucna plnit nebude. Mimo 

jiné nejsou ani jasné následky neplnění takové povinnosti, 
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a to i při výkladu, že má kogentní charakter. Vzhledem k tomu, že půjde 

o soukromé právo, pak následky pouhého nedodržení formy nejsou nijak 

dramatické, neboť obecně vychází pouze z relativní neplatnosti ve smyslu 

§ 586 občanského zákoníku… 

 Obdobný problém obsahuje i § 6 ZSVDET pro všechny soukromé osoby, 

které jednají vůči osobám uvedeným v § 5, tj. v opačném směru jednání. 

Zde není jasný nejen samotný význam pojmu „působnost“, ale dokonce 

ani to, zda se požadavek výkonu působnosti vztahuje k osobám dle § 5 

písm. b), nebo ke všem osobám dle § 5. Slovní vyjádření umožňuje oba 

výklady. 

Konečně § 7 ZSVDET nepřímo dokládá, že se tento zákon skutečně použije 

obecně, a nejen v oblasti veřejnoprávních vztahů. 

 14.2 

K § 2 vypustit stávající text a nahradit je textem, který zní: 

 

§ 2 

 

1) Vyžaduje-li právní předpis při právním jednání prokázání totožnosti 

jednajícího, lze použít kvalifikovaný systém elektronické identifikace 

(dále jen „kvalifikovaný systém“). 

2) Má se za to, že identifikace jednající osoby prostřednictvím 

kvalifikovaného systému je projevem vůle této osoby, který má stejné 

účinky jako projev učiněný písemně a podepsaný. 

3) Má se za to, že identifikace jednající osoby prostřednictvím 

kvalifikovaného systému s vysokou úrovní záruky identifikace je 

projevem vůle této osoby, který má stejné účinky jako projev učiněný 

písemně a podepsaný s úředním ověřením podpisu. 

Odůvodnění: 

(K odst. 1): Fakultativní formulace umožňující, nikoli nařizující, řeší podle 

našeho názoru jednoduše a elegantně popsané problémy s využitím e-

Identity. V soukromém právu půjde o výsledek dohody stran. Ve veřejném 

právu půjde o povinnost orgánu veřejné moci takové podání přijmout. 

(K odst. 2): Stanovení vyvratitelné právní domněnky písemnosti 

a vlastnoručního podpisu při využití jakéhokoli kvalifikovaného systému 

dle vzoru již osvědčeného § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 

(K odst. 1): Stanovení vyvratitelné právní domněnky písemnosti a úředně 

Neakceptováno. 

 

Připomínky směřují proti původnímu znění návrhu 

zákona o elektronické identifikaci. 

Do meziresortního připomínkového řízení byl 

zaslán návrh zákona v jiném znění, které bylo 

vytvořeno také ve spolupráci se zástupci ICT unie. 

 

K fikci úředně ověřeného podpisu: je třeba předem 

uvést, že návrh zákona přináší ucelený, státem 

garantovaný systém prokazování totožnosti. 

Legislativním zakotvením fikce (úředně 

ověřeného) podpisu pouze do zákona 

o elektronické identifikaci by situace v připomínce 

ICT Unie popsaná řešení nedoznala. V právním 

řádu totiž existuje mnoho ustanovení, které řeší 

elektronickou formu podání odlišně (například 

stanovením parity uznávaného elektronického 

podpisu úředně ověřenému podpisu v listinné 

podobě). Tato ustanovení by pak byla vůči 

navrhovanému zákonu speciální. Nabízí se 

možnost změny těchto speciálních právních 

přepisů cestou změnového zákona, což však 

bez projednání s gestory těchto zákonů není na 

místě a s ohledem na požadovaný termín 
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ověřeného podpisu při využití kvalifikovaného systému s vysokou úrovní 

záruky identifikace ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení eIDAS. 

V návaznosti na tuto změnu navrhujeme doplnit k návrhu ZEI doprovodnou 

novelu ZSVDET a upravit problematiku podepisování v § 5 – 7.“ 

předložení návrhu zákona vládě není široká 

odborná diskuse nad touto problematikou 

realizovatelná.  

 

Pokud jde o věcnou dimenzi, je dále otázkou, zda 

považovat ověření totožnosti za projev vůle 

jednající osoby. V úvahách o některé formě fikce 

úředně ověřeného podpisu při úkonech činěných 

elektronicky za použití kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace, by mělo být uvažováno 

spíše o kombinaci způsobu umožňujícího dálkový 

přístup a použití uznávaného elektronického 

podpisu podle zákona o službách vytvářejících 

důvěru.    

 14.3 

K § 5 

 

Tím, že on-line služby soukromého sektoru se podle návrhu zákona 

nemohou stát "kvalifikovanými" a tudíž vůbec nebudou zahrnuty 

do rozsahu zákona (viz důvodová zpráva str. 16-17 "neboť není zájem 

formalizovat poskytování on-line služeb v soukromoprávní oblasti"), 

doporučujeme doplnit do zákona možnost, aby soukromoprávní online 

služba měla možnost za rozumných podmínek a s využitím národního bodu 

získat od držitele prostředku pro elektronickou identifikaci právě takovou 

sadu osobních údajů, jaké držitel a zároveň subjekt údajů v průběhu procesu 

autentizace odsouhlasí k předání.  Očekáváme, že soukromoprávní použití 

elektronické identity dle tohoto zákona povede k výraznému rozšíření 

digitalizace a nových technologií.  

Vysvětleno.  

 

Návrh zákona dopadá do soukromého práva tehdy, 

stanoví-li právní předpis explicitně povinnost 

subjektu soukromého práva ověřit totožnost 

fyzické osoby (tak je tomu v případě zákona 

č. 253/2008 Sb.). 

 

 14.4 

K § 5 

 

Navrhujeme doplnit do přechodných ustanovení lhůtu, ve které OVM 

budou povinni používat pro poskytování on-line služeb, při kterých se bude 

vyžadovat prokázání elektronické identity, systém NIA resp. prostředky 

akreditovaných identity providerů. Za přiměřenou lhůtu považujeme období 

do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona. Jinak nemusí být OVM služby 

Vysvětleno. 

 

Orgánům veřejné moci nelze ukládat povinnost 

poskytování on-line služby nebo jiné činnosti, 

neboť umožnění poskytování on-line služby nebo 

jiné činnosti je ponecháno v kompetenci subjektu, 

který má působnost v oblasti veřejné moci. Důvod 

této konstrukce tkví v existenci různých 
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NIA vůbec používány a bude se jednat o zřejmou nezávaznost poskytování 

kvalifikovaných online služeb ze strany OVM. 

technických či finančních možností toho kterého 

subjektu veřejného sektoru.  

Návrh zákona stanoví obecná pravidla prokázání 

totožnosti, jiné zákony mohou obsahovat odlišnou 

právní úpravu (některé právní předpisy v gesci 

Ministerstva financí či Ministerstva práce 

a sociálních věcí). Odstranění těchto zvláštních 

pravidel stanovených speciálními zákony se 

ukázalo býti nežádoucí (např. zásadní připomínka 

MPSV stran požadavku na zachování 

specializovaných možností podání v elektronické 

podobě). 

 14.5 

K § 6 

 

V zájmu snížení nákladů na získání akreditace doporučujeme snížit kauci 

na úroveň maximální pokuty uplatnitelné dle tohoto zákona (viz připomínka 

k §10 Kauce). 

Vysvětleno. 

 

Institut kauce byl jako jeden ze zajišťovacích 

instrumentů z návrhu zákona o elektronické 

identifikaci vypuštěn. 

 

 14.6 

K § 10 

 

Pozice kvalifikovaného správce (IdP) se zdá být přeregulovaná (příliš tvrdá 

pro soukromé subjekty). Pokud je skutečným zájmem, aby byly soukromým 

sektorem nabízeny i jiné prostředky eID kromě eOP, a aby tak došlo 

ke skutečně masívnímu rozšíření používání identity v elektronických 

službách, pak by neměly být podmínky pro soukromoprávní providery 

elektronické identity limitovány vysokými poplatky či výší pojištěním. 

Kombinace 100 tis. Kč poplatek za akreditaci, 10 milionů Kč kauce 

a 50 milionů Kč pojištění, a to vše bez jasného business modelu (IdP služby 

veřejné správě musí být dle eIDASu zdarma), nemusí přitáhnout žádné 

zájemce o používání elektronické identity. Pokud by stát trval na pojištění 

ve výši 50 milionů Kč z odpovědnosti, pak navrhujeme snížit kauci 

na 2 miliony Kč (což je nejvyšší hodnota jednoho přestupku dle §25). 

Vysvětleno. 

 

Institut kauce byl jako jeden ze zajišťovacích 

instrumentů z návrhu zákona o elektronické 

identifikaci vypuštěn. 

 

 14.7 

K § 15, § 16 a § 17  

Neakceptováno. 
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Doporučujeme zmocnit MV k vydání vyhlášky definující konkrétní 

technické vlastnosti a požadavky pro realizaci tohoto zákona (upřesnění 

požadavků akreditace, technická rozhraní pro integraci online služeb 

a národního bodu apod.). 

Vydání prováděcí vyhlášky předkladatel 

nepovažuje za nutné. Úprava technických 

požadavků v právním předpisu se jeví jako 

nevhodná. Předkladatel se domnívá, že základní 

postupy elektronické identifikace jsou zakotveny 

v navrhovaném zákoně dostatečně, zbylé budou 

upraveny prostřednictvím provozní dokumentace 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci 

a metodik vydaných k navrhovanému zákonu. 

 14.8 

§ 23 Údaje vedené v NIA 

 
Z důvodu ochrany soukromí držitelů prostředků elektronické identifikace 

a také provozovatelů online služeb doporučujeme do zákona definovat 

požadavek pro národní bod na anonymizaci údajů a oddělení systémů tak, 

aby nebylo možné snadným a neřízeným způsobem získat informace 

o chování subjektu údajů, a to ani zpětně. Kombinace všech identifikátorů 

(bod 1 a), b), c), d)) a dále provozní logy všech transakcí (bod 5 c) 

dohromady vytváří databanku velkého bratra pro kompletní sledování 

přístupů osob k jakýmkoli autentizovaným elektronickým službám 

využívajícím NIA. Identifikátory zmíněné v odst. 1 c) a d) by měly být 

pouze BSI (bezvýznamové směrové identifikátory), které vzniknou 

přepočítáním AIFO držitele v AIS NIA pro daného kvalifikovaného správce 

a pro danou konkrétní elektronickou službu.   V zákoně by mělo být lépe 

specifikováno, co všechno jsou „údaje“ z národního bodu, co přesně jsou 

„provozní údaje“ které se tam budou zapisovat ke každé autentizační 

transakci, a kdo bude mít přístup k této databázi provozních údajů. Je třeba 

vzít v úvahu, že tato databáze provozních údajů (logy) bude obsahovat 

celou autentizační stopu subjektů dat vůči kvalifikovaným službám veřejné 

správy a v budoucnu potenciálně také i vůči elektronickým službám 

soukromého sektoru. 

Vysvětleno. 

 

Údaje budou technicky zabezpečeny takovým 

způsobem, který zamezí neoprávněnému nahlížení 

do těchto záznamů. Z pohledu ochrany osobních 

údajů budou zavedeny bezvýznamné 

identifikátory.      

 

V rámci národního budu pro identifikaci 

a autentizaci se neukládají jiné osobní údaje 

než ty, které uloží z vlastní vůle uživatel, 

a to ani v rámci provozních údajů. Provozní údaje 

(logy) tedy musí obsahovat pouze bezvýznamové 

identifikátory. 
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