Zpracováno: 23.11.2007

Ověřené výstupy a Czech POINT
nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ)
(podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS,
ve znění zák. č. 81/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb. a zák. č. 269/2007 Sb.,
účinném od 1. ledna 2008)
071123/001
Jaká právní úprava se vztahuje na ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy?
Právní úprava v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ISVS“) upravuje způsob poskytování výstupů
z informačních systémů veřejné správy (dále též jen „ISVS“) jejich správci pro účely vydávání
ověřených výstupů, a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která pomocí těchto
ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti, především před orgány veřejné správy.
Současně musí být zvláštními právními předpisy upraveno vlastní vydávání ověřených výstupů z ISVS, tzn. z které evidence, rejstříku nebo seznamu se ověřené výstupy vydávají.
V současnosti to jsou o veřejné evidence:
− katastr nemovitostí – katastrální zákon (§ 22a),
− obchodní rejstřík – obchodní zákoník (§ 28a),
− živnostenský rejstřík – živnostenský zákon (§ 60),
a neveřejná evidence
− evidence Rejstříku trestů – zákon o Rejstříku trestů (§ 11a). Z evidence Rejstříku trestů se ovšem nevydávají po formální stránce ověřené výstupy, ale výpisy z evidence
Rejstříku trestů, a to na počkání; nemůže je však vydávat Česká pošta a Hospodářská
komora ČR.
071123/002
Kdo poskytuje výstupy z ISVS?
Podle § 9c zákona o ISVS poskytují výstupy z ISVS správci příslušných ISVS v elektronické
podobě pro účely vydávání ověřených výstupů ověřujícím subjektům [uvedeným v § 9 odst. 2
písm. a) až f) zákona o ISVS]. Podle příslušných zákonů se jedná o:
− katastr nemovitostí – Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz,
− obchodní rejstřík – Ministerstvo spravedlnosti, www.justice.cz,
− živnostenský rejstřík – Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz,
− evidence Rejstříku trestů – Rejstřík trestů, www.justice.cz.
071123/003
Jaký je rozdíl mezi „výpisem z ISVS“, „výstupem z ISVS“ a „ověřeným výstupem“
(pojmy, které se často zaměňují)?


Výpis z ISVS (úplný nebo částečný) ze zápisu vedeného v elektronické podobě v ISVS –
vydávají orgány veřejné správy, jež jsou správci (provozovateli) tohoto ISVS (teoreticky
může být v elektronické i v listinné podobě)



Výstup z ISVS – výpis z ISVS nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v ISVS není,
v elektronické podobě, označené e-značkou správce ISVS, poskytovaný správcem ISVS



Ověřený výstup z ISVS – listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS
z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt [uvedený v § 9
odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS].
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071123/004
Co znamená pojem ověřený výstup z ISVS?
Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu
z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou.
071123/005
Kdo vydává ověřené výstupy z ISVS?
Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají
[§ 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]:
− notáři,
− krajské úřady,
− matriční úřady,
− obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis,
− zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
− držitel poštovní licence (Česká pošta s.p.) a
− Hospodářská komora ČR.
Výpisy z evidence Rejstříku trestů vydávají (§ 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění) pouze
− notáři,
− krajské úřady,
− matriční úřady,
− obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis,
− zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem.
071123/006
Komu lze vydat ověřené výstupy z ISVS?


Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze
vydat každému, kdo o to požádá.



Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká (§ 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů).

071123/007
Jaké jsou povinnosti ověřujícího (obecního úřadu)
(§ 9b zákona o ISVS)


Používat takové technické zařízení (hardware a software), které výstup z ISVS, který má
být ověřen, zobrazí do „lidsky“ čitelné formy tak, aby tato čitelná forma obsahově odpovídala zápisu v ISVS.



Na technické zařízení a programové vybavení, které slouží k vydávání ověřených výstupů,
jsou kladeny stejné požadavky, jako na kterýkoliv jiný ISVS provozovaný obecním či jiným
úřadem.



Ověřit skutečnost, že výstup z ISVS je označen elektronickou značkou správce, že tato
e-značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn a výstup
z ISVS nebyl následně změněn.
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Při vydávání výpisů z evidence Rejstříku trestů prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho
totožnost.



Vést evidenci vydaných ověřených výstupů. Tuto evidenci lze vést v elektronické podobě.
Uchovávání záznamů v evidenci se řídí předpisy pro spisovou službu a archivnictví.



Na fyzickou osobu, která bude ověřené výstupy vydávat, nejsou zákonem kladeny zvláštní
požadavky.

071123/008
Jaké jsou povinnosti správce ISVS (§ 9c zákona o ISVS)


Předat ověřujícímu (obecnímu úřadu) na požádání bezodkladně výstup z ISVS
− v elektronické podobě,
− označený elektronickou značkou,
− opatřený datem a časem (s přesností na sekundy), kdy byl výstup vytvořen,
− opatřený datem a časem (s přesností na sekundy) okamžiku platnosti údajů, ke kterému správce odpovídá za soulad výstupu se stavem zápisu v ISVS.



Správci odpovídají za soulad výpisu nebo výstupu z ISVS se stavem zápisu v ISVS
k okamžiku platnosti údajů.



V případě výpisu z evidence Rejstříku trestů stanoví technické podrobnosti postupu vyhláška, kterou vydá Ministerstva spravedlnosti.

071123/009
Jakým způsobem může obecní úřad, který není matričním úřadem, zajistit
možnost poskytování ověřených výpisů z veřejných evidencí?
Pokud má obec, jejíž obecní úřad není matričním úřadem, zájem vydávat ověřené výstupy
z ISVS, je nezbytné, aby její obecní úřad byl uveden v seznamu obecních úřadů, který bude
stanoven vyhláškou k 1. lednu 2008. (Vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 550/2006 Sb.)
Obec může o zařazení požádat oficiálním dopisem Ministerstvo vnitra.
071123/010
Jaká je výše poplatků?
Správce ISVS je oprávněn požadovat za poskytnutí výstupu z ISVS úplatu, a to za každý
poskytnutý výstup z ISVS částku, která je stanovena zvláštním právním předpisem jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu stránku (viz § 9d zákona
o ISVS).
Vzhledem k dlouhodobé praxi uplatňování zákona o správních poplatcích a smyslu ustanovení
je prezentován názor, že výše úplaty je 50 Kč za každý poskytnutý výpis (nehledě
k počtu stran), v případě, že správce ISVS úplatu požaduje.

Příklad: Pokud Český úřad zeměměřický a katastrální účtuje 50 Kč za jednu stránku výpisu
z katastru nemovitostí, pak obci, které poskytuje elektronicky výstup z ISVS, účtuje 50 Kč
za celý výstup (ať už odpovídá jakémukoliv počtu stránek listinného výpisu).
Ověřující tuzemský správní úřad (nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence,
Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve
výši 50 Kč. Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm.
d) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.)
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Ověřující zastupitelský úřad v cizině (stanovený vyhláškou) je v souladu s § 9d
odst. 3 oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele konzulární poplatek podle
zákona o správních poplatcích.
Konzulární poplatek má být stanoven novelou zákona o správních poplatcích (součást obsáhlé
novely zákona o pobytu cizinců na území ČR a některých dalších zákonů, sněmovní tisk 191).
Výše poplatku má podle návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou činit za první stránku
300 Kč a za každou další započatou stránku 150 Kč (viz položka 155 písm. b) části XII
Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění projednávané novely). Pokud zákon schválí Senát a podepíše prezident republiky, zákon nabude

účinnosti dnem jeho vyhlášení (lze předpokládat do konce roku 2007).

Notáři si účtují za vydání ověřeného výstupu od žadatele odměnu ve výši 100 Kč bez ohledu na jeho rozsah (viz Položka W přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách
notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 399/2006 Sb.).
Držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR mohou za vydání ověřeného výstupu od žadatele požadovat poplatek, který si samy stanovily, a jehož výše nesmí přesáhnout
sazbu správního poplatku vybíraného tuzemským správním úřadem (100 Kč za první stránku
a 50 Kč za každou další započatou stránku).
071123/011
Co obsahuje ověřovací doložka?
Ověřovací doložka podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS obsahuje:
a) údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
b) údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
c) údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup
úplný),
d) místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
e) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
f) otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).
071123/012
Jaký je rozdíl mezi pojmy „stránka“ a „list“?
Jeden list obsahuje vždy jednu nebo více stránek ověřeného výstupu. Do ověřovací doložky
se uvede skutečný počet listů bez ohledu na počet vytištěných (a zpoplatněných) stránek.
071123/013
Zpoplatňuje se ověřovací doložka?
Ověřovací doložka se nezpoplatňuje, ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu
a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena.
Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že
k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento
převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu,
která by měla být zpoplatňována.
071123/014
Je možné osvobození některých subjektů
od správního poplatku?
Osvobození od správního poplatku vybíraného ověřujícím správním úřadem je možné jen
v případech a v rozsahu stanoveném v § 8 zákona o správních poplatcích a v sazebníku, jenž
je přílohou onoho zákona. Žadatel musí prokázat nárok na osvobození od správního poplatku.
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071123/015
Existuje možnost snížení správních poplatků?
Ověřující tuzemský správní úřad může snížit správní poplatek až o 90 %. Pokud k tomu úřad
přistoupí, měl by postupovat jednotně ve všech věcně obdobných případech (viz § 2 odst.
4 správního řádu).
071123/016
Je možno vyžadovat náklady (úplata správci) na výkon činnosti vydávání
ověřených výstupů po žadatelích?
Jelikož zákon žádnou takovou možnost nestanoví, není možno úplatu, kterou poskytuje ověřující správci ISVS podle § 9d odst. 1 zákona o ISVS, po žadateli požadovat.
V uvedeném případě se jedná o výkon veřejné správy, který je limitován ústavním pravidlem,
že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Pokud by mělo být těmto subjektům umožněno vyžadovat náklady
(úplata správci ISVS) na výkon činnosti vydávání ověřených výstupů po žadatelích, musela by
být tato možnost stanovena přímo zákonem.
071123/017
Je ověřující úřad povinen ověřovat oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost,
jestliže se jedná o výstup z veřejné evidence?
Informace z veřejných evidencí jsou veřejně přístupné a šíře přístupu k informacím není vázána na totožnost žadatele a ani vydaný výpis není nijak vázán na osobu, které byl poskytnut. V případě veřejných evidencí, rejstříků nebo seznamů ověřující úřad nezjišťuje ani neeviduje údaje o žadateli, a to ani o fyzické osobě, ani o právnické osobě.

Pozn.: § 9 odst. 3 zákona o ISVS ukládá zjistit totožnost žadatele pouze v případech žádosti
o ověřený výpis z neveřejné evidence, seznamu nebo rejstříku. V návaznosti na to se evidují osobní údaje žadatele (§ 9 odst. 4 písm. c) jen v případech, je-li ověření totožnosti
žadatele předepsáno.
Ověřující úřad tedy totožnost žadatele o vydání ověřeného výstupu z ISVS nezjišťuje, pokud
to není potřebné z procesních důvodů – například vyhotovuje-li písemné odůvodnění odmítnutí žádosti o vydání ověřeného výstupu z ISVS (§ 155 odst. 3 správního řádu), které by bez
prokázání totožnosti nemohl žadateli adresovat.
071123/018
Je ověřující povinen vést evidenci vydaných ověřených výstupů z veřejné
evidence?
Při vydávání ověřených výstupů z ISVS nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi,
rejstříky nebo seznamy, je ověřující povinen vést evidenci pouze v rozsahu písm. a), b) a d)
podle § 9b odst. 4 zákona o ISVS., tj.:
− pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
− datum vyhotovení doložky o ověření a
− číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena e-značka, kterou je
výstup z ISVS označen, unikátní u daného akreditovaného poskytovatele certifikačních
služeb, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který
tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.
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071123/019
Po jak dlouhou dobu má být uchovávána evidence podle § 9b odst. 4 zákona o
ISVS?
Evidence podle § 9b odst. 4 (bez ohledu na to, zda je vedena v listinné nebo elektronické
podobě) je obdobně jako např. evidence u vidimace a legalizace, spisovou dokumentací. Lhůta pro vedení této evidence by tedy měla být stanovena ve skartačním plánu schváleném
příslušným archivem vykonávajícím dohled na spisovou službou ověřujícího orgánu. Lze doporučit, aby tzv. skartační lhůta (doba, po kterou se evidence uchovává u ověřujícího orgánu) byla stanovena, opět obdobně jako je tomu v případě vidimace a legalizace, po dobu 10
let (což je také doba, po kterou je možné uplatnit nárok na náhradu škody podle zákona č.
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).
071123/020
Jaká je povinnost ověřujícího při vydávání ověřených výstupů z neveřejné
evidence?
Při vydávání ověřených výstupů z ISVS nebo jejich částí, které jsou neveřejnými evidencemi,
rejstříky nebo seznamy, je primární povinností ověřujícího prověřit oprávnění žadatele a zjistit (resp. ověřit) totožnost fyzických osob či existenci právnické osoby a potažmo totožnost
fyzické osoby za ni jednající dle § 9b odst. 3 zákona o ISVS. Sekundární povinností ověřujícího je zaevidovat údaje o žadateli podle § 9b odst. 4 písm. c) zákona o ISVS.
Z uvedeného vyplývá, že v případě neveřejných evidencí, rejstříků nebo seznamů je právo na
vydání ověřeného výstupu, příp. i jeho rozsah, určovány oprávněním žadatele a podmiňovány
prokázáním jeho totožnosti.

Pozn.: V § 9b odst. 4 písm. c) zákona o ISVS je uvedeno,
− je-li žadatelem fyzická osoba, vede se
= jméno, příjmení,
= adresa místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresa bydliště,
= rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození
osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání ověřeného výstupu ověřena,
= včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti předepsáno;
− je-li žadatelem právnická osoba, vede se její
= obchodní firma nebo název,
= adresa sídla,
= identifikační číslo, je-li přiděleno, a
= jméno, příjmení,
= rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození, a
= adresa místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresa bydliště
osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení.
071123/021
Kdo odpovídá za škodu způsobenou při vydávání ověřených výstupů z ISVS?
Vydávání ověřených výstupů je z povahy věci správní činností – jde o úřední potvrzení toho,
že byl výpis vydán správcem ISVS, Z toho plyne, že jde o výkon přenesené státní správy a na
odpovědnost za škodu se aplikuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a to
i v případě držitele poštovní licence nebo Hospodářské komory ČR.
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071123/022
Je výpis „platných údajů“ z obchodního rejstříku výpisem úplným nebo
částečným?
Označení, zda jde o výpis částečný je primárně věcí správce ISVS, nikoli ověřujícího subjektu.
Z principu věci jsou oba typy výpisu z obchodního rejstříku svého druhu úplnými výpisy ve
smyslu zákona o ISVS:
− První z nich, označený jako "Úplný výpis" a nadepsaný pouze "Výpis" obsahuje úplný výpis, tj. výpis všech údajů platných právě k okamžiku platnosti údajů, tj. k datu a času,
ke kterému správce (Ministerstvo spravedlnosti) odpovídá za soulad výstupu se stavem
zápisu v ISVS.
− Druhý výpis, označený i nadepsaný jako "Úplný výpis" je rovněž úplným výpisem, tj. výpisem všech údajů platných kdykoliv až do okamžiku platnosti údajů, tj. s uvedením historie údajů a jejich změn vč. data provedení změny.
Není tedy třeba žádný z obou výpisů označovat jako částečný.
Terminologický problém vzniklý použitím stejného výrazu pro různé významy byl konzultován
s pracovníky Ministerstva spravedlnosti (správce IS obchodního rejstříku), kteří se tuto jazykovou nesrovnalost budou snažit odstranit, např. použitím jiného názvu pro výpis obsahující
historii údajů.
071123/023
Co se rozumí projektem Czech POINT?
Projekt Czech POINT je síť základních kontaktních míst, tzv. Czech POINTů (Český Podací

Ověřovací Informační Národní Terminál), kde občan bude moci
−
−
−
−
−
−

získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech,
získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům,
mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také
provést konverzi dokumentů do elektronické formy,
mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy,
mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě
vede stát či jiné orgány veřejné moci.

Navrženými opatřeními se tak významným způsobem zjednoduší komunikace právnických
a fyzických osob s orgány veřejné správy.
Vydávání ověřených výstupů z ISVS na níže uvedených místech je jednou ze základních součástí projektu Czech POINT.
071123/024
Jaké jsou cíle projektu Czech POINT?
Ověřené výstupy z ISVS se nebudou, jako je tomu dosud, vydávat pouze v případě veřejných
evidencí, rejstříků a seznamů, ale tehdy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis upravující ten
který konkrétní ISVS (resp. evidenci v něm vedenou). Toto řešení zajistí, že úprava vydávání
ověřených výstupů bude více provázána s fungováním jednotlivých rejstříků, a současně bude dopadat i na neveřejné rejstříky. V první fázi v souladu s definováním projektu Czech
POINT budou vydávány ověřené výstupy
− z obchodního rejstříku,
− katastru nemovitostí,
− živnostenského rejstříku
− a dále výpisy z evidence Rejstříku trestů,
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které patří mezi základní a v praxi nejvyužívanější rejstříky veřejné správy.
Ověřené výstupy z evidence Rejstříku trestů však nemůže vydávat držitel poštovní licence
(ČP s.p.) a Hospodářská komora ČR.
071123/025
Musí obsluha Czech POINTu splňovat zvláštní kvalifikační požadavky?
Obsluze kontaktního místa Czech POINT nejsou zákonem stanoveny žádné zvláštní kvalifikační požadavky.
Pokud je fyzická osoba, která provádí ověřování výstupů z ISVS, zaměstnancem územního
samosprávného celku, pak splňuje definici úředníka územního samosprávného celku v § 2
odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Ověřování výstupů z ISVS je výkonem přenesené působnosti a obec je vykonává svými orgány [§ 61 odst.
1 písm. a), § 109 obecního zřízení].
071123/026
Musí Czech POINT být na odboru matriky obecního úřadu?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, úřady městských obvodů městských částí, nikoliv jejich odbory. Je v pravomoci obce (rady) zřizovat pro jednotlivé úseky činnosti
obecního úřadu odbory a oddělení. Pokud rada obce zřídila pro výkon matriční činnosti odbor
nebo oddělení, zpravidla tento útvar vykonává i činnost Czech POINTu. Není to však podmínkou. Nelze však vyloučit ani jiné organizační začlenění, příp. i samostatný útvar (pokud by
agenda dosáhla takového rozměru).
071123/027
Co je předmětem zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon o ISVS a další
související zákony?
Stávající právní úprava je příliš obecná a je aplikovatelná prozatím jen na vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí a rejstříků (teoreticky ze všech, v praxi však nikoliv)
a nelze prakticky vůbec použít pro neveřejné evidence a rejstříky. Novela umožní v rámci sítě
Czech POINT vydávat též výpisy z evidence Rejstříku trestů, které patří v praxi
k nejžádanějším výpisům.
Novela rovněž redefinuje okruh subjektů příslušných k vydávání ověřených výstupů z ISVS
tak, že nadále by tuto agendu měl vykonávat mnohem širší okruh úřadů než doposud:
− krajské úřady,
− všechny matriční úřady a
− další obecní úřady stanovené vyhláškou,
dále
− zastupitelské úřady – novinka (ve státech EU, USA, Kanada, Rusko, Ukrajina) a
− notáři (beze změny),
− držitel poštovní licence (ČP s.p.) a Hospodářská komora ČR (jako doposud); které
však nemohou vydávat výpisy z evidence Rejstříku trestů.
V souladu se smyslem vydávání ověřených výstupů z ISVS prostřednictvím obecních úřadů
a dalších subjektů a s cíli sledovanými vládou v souvislosti s rozvojem eGovernmentu v ČR
a vytvořením základních komunikačních míst veřejné správy, se tak významným způsobem
rozšiřuje počet úřadů, u nichž bude možné vyžádat si ověřené výstupy z ISVS.
Kromě toho dojde ke změně zpoplatnění ověřených výstupů.

Zákon nabude účinnosti 1. ledna 2008.

