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Vyrozumění  

 
Na základě Vaší stížnosti a dále též na základě podnětu JUDr. Pavla Varvařovského, 

veřejného ochránce práv, byla u subjektu Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen 
„MVČR“), IČ: 00007064 provedena státní kontrola, jejímž předmětem bylo v návaznosti na 
dynamicky se rozvíjející prostředí elektronických komunikací v oblasti informačních systémů 
veřejné správy úroveň zabezpečení elektronických úkonů orgánů veřejné moci 
prostřednictvím datových schránek provozovaných v rámci informačního systému ISDS 
v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi ve 
znění pozdějších předpisů a dále na postup při provádění autorizované konverze, se 
zaměřením na evidenci provedených konverzí. 
 

K Vaší stížnosti, která se týkala údajného vedení centrální databáze obsahující blíže 
neurčený okruh údajů o provedených konverzích dokumentů, sděluji, že MVČR nevede 
evidenci konverzí, ale jen ověřovacích doložek k jednotlivým konverzím. MVČR tedy nemá 
informace o obsahu prováděných konverzí či o osobě, která konverzi požadovala. Má však 
informace o tom, kdo a kdy konverzi provedl. Tyto informace jsou však nutné jako doklad 
o provedené konverzi a snižuje tak riziko jejího zfalšování. Ověřování platnosti konverze 
potom probíhá tak, že se načte identifikátor ověřovací doložky předloženého dokumentu 
a z Centrální evidence ověřovacích doložek je načten a zobrazen obraz ověřovací doložky 
tak, jak vznikla. Porovnáním těchto dvou doložek je ověřeno, zda dokument vznikl uvedenou 
konverzí, jinak nelze prokázat jeho pravost. Ověřovací doložka neobsahuje osobní údaje. 
 

 
    

   Ing. Josef Vacula 
inspektor 

 
 
Pozn. Tato informace slouží pouze jako vyrozumění subjektu, který dal podnět k provedení řízení podle zákona      
           č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

Doručeno dne: 21. 11. 2012

mailto:posta@uoou.cz�
http://www.uoou.cz/�

	Vyrozumění

		2012-11-21T10:03:19+0000
	Not specified




