STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

Žadatel:

E-mailová adresa: • • • • • • • • •
V Praze dne 14. 9. 2018
9953/2018
Č. j.: STC/5290/GŘ/2018
Počet listů: 2
Evidenční číslo:

Věc:

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 §b., o svobodném
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Vážený pane

přístupu

X.

1111••

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha I, Růžová 6, čp. 943, PSČ IlO 00,
IČO 00001279 (dále jen "STC"), dne 6. 9. 2018 obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně žádost o zaslání
nebo zpřístupnění veřejných digitálních certifikátů "Certifikační autorita pro identifikační
doklady" a "eiDSubCCA", kterými lze ověřit integritu (podpis) certifikátů ukládaných do čipů
občanských průkazů od I. 7. 2018 (dále jen "žádost o informace").
V návaznosti na obdrženou žádost vydává STC v zákonné

!Mtě

následující rozhodnutí.

ll.

ST<C žádost o informace odmítá podle § 15 odst. I zákona ve spojení s § 9 odst. I zákona.
Odůvodnění:

Systém centrálního vydávání občanských průkazů včetně vydávání občanských prúkazů s
kontaktním elektronickým čipem (dále jen "eOP") je provozován Českou republikou Ministerstvem vnitra (dále jen "MV"); s tímto systémem spojená infrastruktura certifikačních
autorit pro vydávání eOP není veřejná a slouží pouze pro interní užití státu.
STC je na základě smluvního ujednání s MV pouze výrobcem a dodavatelem osobních dokladů
vydávaných v působnosti MV a jako dodavatel je v rámci realizace předmětu plnění vázána
povinností zachovávat mlčenlivost, úpravou ochrany obchodního tajemství i režimem zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní zpťtsobilosti, ve znění
pozdějších předpisú.

Dalším dúvodem odmítnutí Vaší žádosti je skutečnost, že informace, jejíž poskytnutí je
předmětem Vaší žádosti, nespadá do okruhu informací poskytovaných podle § 2 odst. I zákona,
neboť se nevztahuje k údajům, které mají vztah k veřejnému životu nebo souvisejí s veřejným
zájmem (srov. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 260/06).
Z

těchto dčtVodů

případně

bohužel není možné Vám požadované certifikáty poskytnout. Ve
múžete obrátit na MV.
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Vaší se

STATNI TISI<ÁRNA CENIN, státnl podnik. RLJžová 6, l'p. 943. I I O 00 Praha I, zapsani'i v obchod nim reJS!Fiku vedeném i\llěstskym soudem v Praze. oddíl A LX, vložka 296, sp zn. Ps 29611

telefon: ++ 420 236 031 1 1 1
++ 420 236 031 400
fax·

http"//www stc.cz
e-mail: StC@Stccz

Komerční banka. Praha I
č

ú. 180090 I I /0 I 00

SWIFT banky: KOMBCZPP
IBAN: CZ530 I 0000000000180090 I I

ILO
00001279
Dl(: CZOOOO 1279

Nad rámec rozhodnutí o žádosti lze uvést, že ověření autenticity eOP a kontroly čipu eOP můžete
provést kdykoli na pracovišti CDBP (libovolné obce s rozšířenou působností (ORP). Toto ověření
proběhlo např. při předání dokladu na ORP, když jste si Váš nový doklad přebíral. V případě, že
svůj eOP použijete k autentizaci k portálu veřejné správy, autenticita Vašeho eOP je opět
ověřována, a to při každé nové autentizaci. Pokud má právnická osoba zákonný důvod provádět
identifikaci občana, může požádat MV o přístup k Národní identitní autoritě a využívat tak
autentizaci pomocí eOP také. K využívání všech podporovaných fl.mkcionalit nových eOP je
možné používat pouze oficiální SW, který je k dispozici ke stažení na
https://info.eidentita.cz/eop/.

m.
Poučení:

Proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání,
a to· písemným podáním doručeným na shora uvedenou adresu sídla STC. O odvolání rozhoduje
generální ředitel STC.
S pozdravem

w1·ob\ní ředitel
STÁTNÍ '"''-'"I.Jtv"<."'- CENIN, státní podnik

