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K žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím - odkaz na
zveřejněnou informaci
Správa základních registrů (dále jen „SZR“) obdržela dne 19. června 2020
elektronickou poštou žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„InfZ“), paní XXXXXXXXXXX, adresa pro doručování XXXXXXXX, Praha 5,
150 00, tohoto znění:
Vážení,
v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji zdvořile
požádat o poskytnutí následujících informací:
Zajímalo by mě, co obnáší stát se kvalifikovaným poskytovatelem elektronické
identifikace a napojit se tak na NIA? Chápu to správně, že se jím může stát
soukromoprávní subjekt, který má ze zákona povinnost ověřovat totožnost
zákazníka a jediným administrativním požadavkem je podání žádosti
prostřednictvím datové zprávy? Co přesně má žádost obsahovat a jaká je doba
jejího vyřízení? Jaké jsou podmínky technického připojení? Jak dlouho trvá celý
proces? A jak se tento celý proces liší v případě, že by se tento soukromoprávní
subjekt napojil pouze na základní registry?
Požadovanou odpověď prosím zašlete v elektronické podobě na e-mailovou
adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nebude-li možné požadovanou odpověď doručit na výše uvedenou e-mailovou
adresu, požadovanou odpověď prosím zašlete na adresu pro doručování: XXXXX
XX, Praha 5, 150 00.
Tato žádost je činěna ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
Předem mnohokrát děkuji.
S pozdravem
XXXXXXXXXXXXXX
Informace požadované žadatelkou jsou zveřejněny, s ohledem na to vyřizuje SZR
tuto žádost ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ odkazem na zveřejněnou informaci.
Požadované informace jsou obsaženy v dokumentech přístupných na těchto
odkazech:

Registrace soukromoprávních subjektů:
https://www.eidentita.cz/Home/Ovm
Náležitosti technického připojení:
https://info.eidentita.cz/download/SeP_PriruckaKvalifikovanehoPoskytovatele.pdf
Přístup soukromoprávních uživatelů údajů k základním registrům:
https://www.szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty
a
razr-registracni-autorita-zakladnich-registru
Doslovné znění zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci např. zde:
https://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=250/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s
mlouvy
Doslovné znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014,
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) např. zde:
https://www.mvcr.cz/narizeni-eidas.aspx
otisk úředního razítka
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
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