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Co je eIDAS?
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014 ze dne
23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
• Předmět úpravy:
➢ právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě,
elektronická časová razítka, certifikační služby pro
autentizaci internetových stránek a další způsoby ověření
autentizačních mechanizmů
➢ pravidla pro služby vytvářející důvěru
➢ elektronická identifikace
➢ elektronické doručovací služby
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Cíle
• urychlení rozvoje digitalizace komunikace v rámci EU
• vytvoření nového systému pro bezpečnou elektronickou
komunikaci mezi podniky, občany a orgány veřejné moci v EU
• vybudování důvěryhodnosti on-line prostředí a elektronických
transakcí
• dosažení stejného postavení elektronických transakcí jako těch
prováděných na papíře
• odstranění stávajících překážek přeshraničního využívání
prostředků pro elektronickou identifikaci
• interoperabilita a transparentnost
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23.07.2014 publikace nařízení eIDAS v Úředním věstníku EU
01.07.2016 nabytí účinnosti eIDAS
19.09.2016 nabytí účinnosti zákona č. 297/2016 Sb.
20.01.2017 první subjekt posuzování shody v ČR
28.04.2017 první česká kvalifikovaná služba
01.07.2018 nabytí účinnosti zákona č. 250/2017 Sb.
19.09.2018 konec výjimky z nutnosti užívat kvalifikovaný
elektronický podpis
29.09.2018 povinnost rozpoznávat a uznávat elektronické identifikace
z jiných států EU
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Změny v českém právním řádu
• přímá účinnost nařízení
• zrušen zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu)
• přijat zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce (tzv. adaptační zákon)
• přijat zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
• novelizace řady právních předpisů
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Komu plynou z eIDAS povinnosti?
• subjekty veřejného sektoru – Nařízení eIDAS na ně dopadá v
plném rozsahu
➢ organizační složky státu
➢ státní příspěvkové organizace
➢ státní podniky
➢ územní samosprávné celky, jejich organizační složky +
právnické osoby jimi zřízené
➢ školy
➢ zdravotní pojišťovny a další
• ostatní subjekty – eIDAS na ně dopadá v omezeném rozsahu
• sankce
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Služby vytvářející důvěru
• elektronické služby, poskytovány zpravidla za úplatu,
spočívající zejména:
➢ ve vytváření, ověřování shody a platnosti elektronických
podpisů, pečetí, časových razítek, certifikátů apod.
➢ v uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo
certifikátů souvisejících s těmito službami
• kvalifikované služby vytvářející důvěru
• službu zajišťuje certifikační autorita

7

Služby vytvářející
důvěru

Kvalifikované
služby
vytvářející
důvěru

Výjimky z
účinnosti
eIDAS

8

Elektronický podpis
• původně dle zákona o elektronickém podpisu – zaručený
elektronický podpis
• tři typy elektronických podpisů:
➢ „prostý“ elektronický podpis
➢ uznávaný elektronický podpis
➢ kvalifikovaný elektronický podpis
• pokud právně jedná veřejnoprávní subjekt, lze použít pouze
kvalifikovaný elektronický podpis
• elektronickému podpisu nesmějí být upírány právní účinky
pouze z důvodu, že má elektronickou podobu
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Časové razítko
• umožňuje prokázat čas vytvoření dokumentu
• u kvalifikovaného elektronického časového razítka platí
domněnka správnosti data a času, který udává a integrity dat, s
nimiž je datum a čas spojeny
• kvalifikované elektronické časové razítko vydané v jednom
členském státě je takto uznáváno ve všech členských státech
• povinnost veřejnoprávního podepisujícího opatřit podepsané
elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým
časovým razítkem
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Elektronická pečeť
•
•
•

•
•

Elektronická pečeť
mohou vytvářet pouze
právnické osoby
není spojena s vyjádřením
vůle pečetící osoby
je spojena s domněnkami
integrity dat a správnosti
původu
je použitelná ve všech
členských státech EU
je použitelná jako důkaz v
soudním či správním řízení

•
•
•

•

Elektronická značka
mohou vytvářet právnické i
fyzické osoby
její použití je na rozdíl od
elektronické pečetě
vyjádřením vůle
je spojena s označující osobou
a umožňuje její identifikaci
společně se zjištěním
jakékoliv následné změny dat
ryze český institut
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Elektronická identifikace (eID)
• postup používání osobních identifikačních údajů v elektronické
podobě, které jedinečně identifikují určitou fyzickou či
právnickou osobu
• snaha o vybudování tzv. jednotného digitálního trhu, tzn.
umožnit vzájemné uznávání eID
• probíhá prostřednictvím nástrojů elektronické identifikace
(např. elektronické občanské průkazy, mojeID)
• v budoucnu budou uznávány nástroje elektronické identifikace
napříč EU
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Nařízení eIDAS v praxi I.
elektronické občanské průkazy
• vydávány od 1. 8. 2018
• průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním
elektronickým čipem
• potřeba pořízení příslušné čtečky
• kvalifikované elektronické podpisy, identifikace v rámci
internetových služeb
• vysoká úroveň záruky, plně v souladu s eIDAS
• využití při jednání s veřejnoprávními i soukromoprávními
subjekty
• přiblížení se k cílům eGovernmentu
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Nařízení eIDAS v praxi II.
subjekty posuzování shody (CAB)
• odborné posuzování poskytovatelů vytvářejících důvěru
• v ČR jedny z prvních subjektů posuzování shody
• současné české subjekty posuzování shody:
➢ Elektrotechnický zkušební ústav
➢ TAYLLORCOX s.r.o.
➢ LL-C (Certification) Czech Republic a. s.
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Nařízení eIDAS v praxi III.
Národní bod
• uveden do provozu 1. 8. 2018 v souvislosti s nabytím
účinnosti zákona o elektronické identifikaci
• www.eidentita.cz.
• správcem Správa základních registrů
• zajišťování zprostředkování elektronické identifikace mezi
poskytovateli prostředků, kterými uživatel prokazuje svoji
identitu, a poskytovateli online služeb
• napojení na obdobné systémy v rámci členských států
Evropské unie pomocí mezinárodního uzlu
• povinnost státních poskytovatelů elektronických služeb
uznávat elektronickou identitu z obdobných služeb v rámci
členských států EU
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Děkuji za pozornost

