
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

(tisk 763) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj č. 206 z 42. schůze konané dne 6. května 2016 (tisk 763/2) 

 

Za § 13 se vkládají nové § 14 a 15, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Poskytování služeb vytvářejících důvěru Správou základních registrů 

§ 14 

 Správa základních registrů může poskytovat služby vytvářející důvěru, a to i jako 

hospodářskou činnost. 

§ 15 

 (1) Poskytuje-li Správa základních registrů službu vytvářející důvěru, jejímž předmětem je 

certifikát, který není certifikátem pro elektronický podpis, certifikátem pro elektronickou pečeť 

nebo certifikátem pro autentizaci internetových stránek, vede evidenci certifikátů a osob nebo jejich 

součástí, kterým byl certifikát vydán.  

 (2) Evidence obsahuje  

a) údaje o fyzické osobě, které byl certifikát vydán, v rozsahu 

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, 

2. datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodila, 

3. datum úmrtí, 

4. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 

b) údaje o právnické osobě nebo její součásti, které byl certifikát vydán, v rozsahu 

1. obchodní firma nebo název, 

2. adresa sídla, 

3. identifikační číslo osoby, 

c) údaje o certifikátu v rozsahu 

1. identifikátor, 

2. počátek a konec platnosti, 

3. datum a čas aktivace, 

4. datum a čas zneplatnění, 

d) další údaje v rozsahu 

1. identifikátor nosiče, na kterém je certifikát uložen, 

2. agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu vydávání certifikátů. 

 (3) Údaje podle odstavce 2 písm. c) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 (4) Údaje podle odstavce 2 se evidují po dobu platnosti certifikátu a následujících 15 let od 

konce platnosti certifikátu.“. 

Dosavadní § 14 až 19 se označují jako § 16 až 21. 
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Ve druhém čtení dne 25. května 2016 nebyly předneseny žádné pozměňovací 

návrhy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 26. května 2016 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Kovářová, v.r.  

zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Jiří Valenta, v.r. 

zpravodaj hospodářského výboru 
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