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Legislativní ukotvení



  

Rozsah právní úpravy

EU nařízení Zákon o elektronické identifikaci

Podmínky, za nichž členské státy 
uznávají prostředky pro elektronickou 
identifikaci fyzických a právnických osob, 
které spadají do oznámeného systému 
elektronické identifikace jiného členského 
státu

Využití elektronické identifikace

Pravidla pro služby vytvářející důvěru, 
zejména u elektronických transakcí

Působnost Ministerstva vnitra a Správy 
základních registrů na úseku elektronické 
identifikace

Právní rámec pro elektronické podpisy, 
elektronické pečetě, elektronická časová 
razítka, elektronické dokumenty, služby 
elektronického doporučeného doručování 
a certifikační služby pro autentizaci 
internetových stránek

Přestupky na úseku elektronické 
identifikace



  

Definice

Elektronická identifikace postup používání osobních identifikačních 
údajů v elektronické podobě, které 
jedinečně identifikují určitou fyzickou či 
právnickou osobu

Prostředek pro elektronickou 
identifikaci

hmotná či nehmotná jednotka obsahující 
osobní identifikační údaje, která se 
používá k autentizaci pro účely on-line 
služby

Osobní identifikační údaje Soubor údajů umožňujících určit 
totožnost fyzické či právnické osoby

Systém elektronické identifikace Systém, na jehož základě jsou fyzickým 
nebo právnickým osobám vydávány 
prostředky pro elektronickou identifikaci

Autentizace Elektronický postup, který umožňuje 
potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či 
právnické osoby nebo původ a integritu dat 
v elektronické podobě



  

Definice



  

Klíčové ustanovení (§ 2)

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

prokázání totožnosti s využitím elektronické 
identifikace POUZE prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické 
identifikace.“



  

Klíčové ustanovení (§ 2)

● Jedná se o obecné pravidlo s dopadem do 
práva veřejného i soukromého.

● Soukromoprávní – prokázání totožnosti je 
vyžadováno právním předpisem jako povinnost
– např. zákon o AML vs povinnost prokázat se při 

vstupu do budovy
● Veřejnoprávní – prokázání totožnosti je 

vyžadováno právním předpisem nebo i uplatňování 
veřejné moci



  

Klíčové ustanovení (§ 2)

● Zvláštní zákony ho však mohou modifikovat

● Zcela vyloučení prokázání prostřednictvím 
elektronické identifikace

● Umožní pouze elektronickou identifikaci



  

Podmínky pro prokázání elektronické 
identity

● Musí být umožněno ze strany subjektu 
oprávněného k ověření totožnosti

● Pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému 
elektronické identifikace:

● Vydává prostředky 
● Provozuje postup autentizace



  

Příklady prokázání totožnosti

● Katastrální zákon (§ 52 odst. 4)

● „Poskytování údajů ze sbírky listin katastru či pozemkové knihy se provádí poskytováním ověřených nebo 
prostých

● a) kopií písemností v listinné podobě, 

● b) výstupů vzniklých převedením písemností v listinné podobě…

● c) duplikátů písemností v elektronické podobě…

 Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost...“ 

 



  

Příklady prokázání totožnosti

● Zákon o nakládání se surovými diamanty, o 
podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o 
změně některých zákonů (§ 27 odst. 5)

● Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou 
povinny se zaregistrovat.

● V řízení o obecné registraci je fyzciká osoba 
povinna prokázat svou totožnost a státní příslušnost 
nebo zemi pobytu platným dokladem. 



  

Příklady prokázání totožnosti

● Zákon o civilním letectví (§ 85g)

● „Účastníkem řízení o ověření spolehlivosti je pouze 
žadatel. Úřad po zahájení řízení ověří žadatelovu 
totožnost a bezúhonnost.“ 



  

Příklady prokázání totožnosti

● Lesní zákon (§ 39 odst. 2)

● „Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

a) zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání 
lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,“



  

Disproporce

● Identity provideři jsou si rovni...ale někteří jsou 
si rovnější…

● Zákon o AML (§ 8a)



  

Disproporce

Z. o bankách Z. o službách 
vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce

Z. o elektronické 
identifikaci

Základní registr obyvatel Základní registr obyvatel N/A

Informační systém evidence 
obyvatel

Informační systém evidence 
obyvatel

N/A

Informační systém cizinců Informační systém cizinců N/A

Informační systém evidence 
občanských průkazů

Informační systém evidence 
občanských průkazů

N/A

Informační systém evidence 
cestovních dokladů

Informační systém evidence 
cestovních dokladů

N/A



  

TO DO list...

● Narovnat regulační prostředí v České republice

● ...protože další výzvy čekají...



  

Děkuji za pozornost

Jaromír Novák  •  jaromir.novak@nic.cz


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

