Dopady nařízení eIDAS
a související legislativy
na veřejné vysoké školy
JUDr. Jakub Jeřábek, advokát

Mgr. Tomáš Machurek, partner
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Prezentace pro konferenci e-infrastruktury CESNET konanou dne 30. 1. 2019

Dotčená legislativa
•

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách
vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS)
– nediskriminace elektronické formy komunikace
– jednotlivé druhy elektronických podpisů, tj. (prostý) el. podpis, zaručený el. podpis, zaručený el.
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis a kvalifikovaný el. podpis
– pouze kvalifikovanému el. podpisu přiznávány vždy stejné právní účinky jako vlastnoručnímu
podpisu, musí být uznáván ve všech členských státech EU

•

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění p. p.
– uznávaný elektronický podpis - zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis
– pravidla pro podepisování dokumentů (jaký druh elektronického podpisu při určitém právním
jednání použít)

•

zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

•

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění p. p.
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Klíčové oblasti VVŠ
VVŠ je primárně vzdělávací instituce – z pohledu nařízení eIDAS a souvisejících předpisů můžeme
její činnosti rozdělit do tří klíčových oblastí:
•

VVŠ jako orgán veřejné moci
– komunikuje se studenty/uchazeči o studium – autoritativní rozhodování o jejich právech a
povinnostech (SŘ = lex generalis ; zákon č. 300/2008 Sb., zákon o VŠ = lex specialis)
– od 1. 7. 2017 – školská zařízení zařazeny mezi orgány veřejné moci dle zákona č. 300/2008 Sb. datová schránka

•

VVŠ jako mezinárodní a výzkumná instituce

– komunikace VVŠ se zahraničím – např. složení zkoušek studenta ze zahraničí, potvrzení
zkoušky/studia do zahraničí, podání přihlášky ke studiu zahraničním studentem
•

VVŠ jako právnická osoba
– komunikace v rámci vnitřního chodu a procesů VVŠ - např. komunikace fakult s VVŠ
– komunikace VVŠ s orgány veřejné moci – např. s finančními úřady, ČSSZ, ZP
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Právní jednání
•

ústní x písemné

•

písemné: listinné x elektronické

•

písemné elektronické právní jednání
– el. podpis oprávněné osoby  identifikace podepisujícího a integrita dokumentu
– el. časové razítko čas podpisu a integrita dokumentu
– el. pečeť  původ a integrita dokumentu

•

podepisuje-li VVŠ elektronický dokument, kterým právně jedná, dokument bude opatřen
– kvalifikovaným el. podpisem oprávněné osoby – POVINNOST
– kvalifikovaným el. časovým razítkem – POVINNOST
– kvalifikovanou el. pečetí – DOPORUČENÍ
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Právní jednání VVŠ vůči
studentům/uchazečům
1) Datovou schránkou (DS) – prioritní doručování
– písemnost doručena přihlášením adresáta do DS + fikce doručení (10. den po dodání do DS)

– povinnost vždy ověřit, zda má adresát DS zřízenu
2) Na elektronickou adresu pro doručování (§ 19/4 SŘ) – pouze na žádost adresáta
– doručování do e-mailu adresáta
– POZOR: dle § 19/9 SŘ je u písemností zasílaných do vlastních rukou adresáta (typicky
rozhodnutí) vyžadováno potvrzení doručení e-mailu adresátem ve formě podepsané datové
zprávy nejpozději následující pracovní den po odeslání e-mailu VVŠ
– pokud adresát doručení e-mailu v uvedené lhůtě nepotvrdí, nepovažuje se písemnost za
doručenou, a VVŠ je povinna písemnost doručit způsobem, jako kdyby adresát o doručení na
elektronickou adresu nepožádal (typicky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb)
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Právní jednání VVŠ vůči
studentům/uchazečům II
3) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
– písemnost doručena okamžikem převzetí/vyzvednutí písemnosti + fikce doručení (10. den

po uložení k vyzvednutí)
4) Prostřednictvím informačního systému VVŠ
– výslovně povoleno § 69a zákona o VŠ u vybraných právních jednání VVŠ, např.:





Kladné rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu (obligatorní předchozí souhlas uchazeče)
Kladné rozhodnutí o povolení mimořádného opravného termínu zkoušky
Kladné rozhodnutí o uznání zkoušky
Rozhodnutí ve věcech stipendia

– písemnost doručena následujícím dnem po zpřístupnění studentovi/uchazeči v inf. systému
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Právní jednání studentů/uchazečů
vůči VVŠ
Studenti a uchazeči o studium mají právo činit podání vůči VVS kterýmkoliv z následujících
způsobů, přičemž takové podání MUSÍ BÝT (co do podoby) VVŠ akceptováno:

1) V listinné podobě
– vlastnoruční podpis studenta/uchazeče na listině
2) Do elektronické podatelny VVŠ
– podání musí být opatřeno uznávaným el. podpisem studenta/uchazeče (pokud uznávaný el.
podpis chybí, musí být do 5 kalendářních dnů podání potvrzeno způsobem dle § 37 odst. 4 SŘ)
– okamžikem doručení je okamžik doručení do el. podatelny (e-mailové schránky)
3) Do datové schránky VVŠ
– okamžikem doručení je okamžik dodání do datové schránky (přihlášení VVŠ není pro doručení
nutné)
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VVŠ v mezinárodním prostředí
•

elektronická komunikace se zahraničními uchazeči/studenty
– potvrzení absolvované zkoušky/studia studentovi do zahraničí

– podání přihlášky ke studiu zahraničním studentem
– typicky při těchto právních jednání může VVŠ předpokládat preferenci elektronické podoby
komunikace studentem/uchazečem
– požadavky na elektronickou komunikaci v rámci této oblasti odpovídají předchozímu shrnutí
•

VVŠ jako člen mezinárodních institucí nebo příjemce grantů
– VVŠ musí být připravena na případnou povinnost jednání v elektronické podobě v rámci mez.
institucí a grantových programů vyplývající z jejich závazných pravidel
– požadavky na elektronickou komunikaci v rámci této oblasti odpovídají předchozímu shrnutí
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Děkujeme Vám za pozornost
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