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48. V prílohe è. 3 bode 5.1.1 sa slová , Text Formát (txt)
v kódovaní UTF-8 alebo PDF minimálne vo verzii 1.3
a maximálne vo verzii 1.5 nahrádzajú slovami alebo Plain Text Format (txt) v kódovaní UTF-8.
49. V prílohe è. 3 bod 5.1.2 znie:
5.1.2 Prezentaèná schéma a XSD schémy pouité pri
prezentovaní obsahu podpisovaných vyplnených
údajov elektronického formulára sú uvedené alebo sú súèasou údajov v podpísanom kontajneri
pre podpisované XML údaje..
50. V prílohe è. 3 sa bod 5.1 dopåòa bodom 5.1.9, ktorý
znie:
5.1.9 Pri podpisovaní vyplnených údajov elektronického
formulára je pouívate¾ovi elektronického formulára
umonené poui na podpísanie ktorúko¾vek z podpisových prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári pod¾a bodu 2.6.7, prièom monos jeho výberu nemôe by obmedzená..
51. V prílohe è. 3 sa bod 6.3 dopåòa bodmi 6.3.2 a 6.3.3,
ktoré znejú:
6.3.2 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov elektronického formulára je moné poui ktorúko¾vek z prezentácií zdokumentovaných v publikovanom elektronickom formulári pod¾a bodov 2.6.5 a 2.6.7, prièom nie
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je potrebné poui prezentáciu pouitú pri
podpisovaní vyplnených údajov elektronického formulára.
6.3.3 Pri prijímaní a spracovaní vyplnených údajov
elektronického formulára podpísaných elektronickým podpisom sa kontroluje, èi kontajner pre XML údaje pod¾a prílohy è. 11 obsahuje referenciu alebo vloenú schému podpisovej
prezentácie zdokumentovanej v publikovanom elektronickom formulári pod¾a bodu
2.6.7. Jej transformovanie do prezentácie pri
overovaní podpisu nie je potrebné..
52. V prílohe è. 3 bode 7.1.4 sa na konci pripája
táto veta:
To neplatí na úèely zverejòovania elektronických
formulárov, keï sa kryptovanie nepouíva a pouívajú
sa iba vlastnosti formátu ZIP pod¾a § 25 ods. 1
písm. a) prvého bodu..
53. V prílohe è. 3 bode 7.2.2 sa slovo g) nahrádza
slovom h).
54. V prílohe è. 3 sa bod 7.3 dopåòa bodom 7.3.2,
ktorý znie:
7.3.2 Príkladná truktúra kontajnera tvoreného
jedným súborom vo formáte XML je

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<e-form>
<manifest:manifest xmlns:manifest=“urn:manifest:1.0“>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/meta:meta“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/xs:schema“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xml“ full-path=“/e-form/data:data“/>
<manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“ full-path=“/e-form/content:file1“
media-destination=“screen“
media-destination-type=“application/xhtml+xml“
media-destination-description=“XHTML“
full-path-url=“http://predpisana-linka/..../screen-xhtml-upvs-sk.xslt“
description=“Transformácia do povinnej prezentácie pre vypåòanie vo formáte XHTML pre ÚPVS“
filename=“screen-xhtml-upvs-sk.xslt“
target-environment=“upvs“ />
<manifest:file-entry media-type=“application/pdf“ full-path=“/e-form/content:file“
description=“Dokumentácia prezentácie pre vypåòanie“ filename=“dokument.pdf“ />
</manifest:manifest>
<meta:meta xmlns:meta=“urn:meta:1.0“ xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/“>
<dc:title>...</dc:title>
...
</meta:meta>
<xs:schema targetNamespace=“urn:manifest:1.0“
xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“>
<xs:element ...“></xs:element>
</xs:schema>
<data:data xmlns:data=“urn:data:1.0“>
<data:PersonData>...</data:PersonData>
</data:data>
<content:file1 xmlns:content=“urn:content:1.0“>
<xsl:stylesheet version=“1.0“ xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform“>
<xsl:template .../>
</xsl:stylesheet>
</content:file1>
<content:file2
xmlns:content=“urn:content:1.0“>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIA...</content:file2>
</e-form>“.

