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Adaptace nařízení eIDAS
• Nařízení eIDAS
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES

• Adaptační zákony
• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
• Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, zákon o svobodném přístupu
k informacím a autorský zákon

• Zrušeno
• Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
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Praktické dopady
• Nařízení eIDAS
• Příjem elektronických
podání nezávisí na
podpisu
• Podpis na EML
neodpovídá normě

• Ověřování přes celou
Evropu
• Kvalifikované
elektronické podpisy
• Kvalifikované prostředky
pro uložení certifikátu
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• Adaptační zákony
• Vše, čím se právně
jedná, podepisovat
• Vše, čím se právně
jedná, časově razítkovat
• Dvouletý odkad pro
kvalifikované
elektronické podpisy
• Změny v autorizované
konverzi a konverzi
podle zákona
o archivnictví a spisové
službě

Časová razítka
• Kvalifikované elektronické časové razítko prokazuje, že
elektronických dokument, který je jím označený,
existoval v okamžiku uvedeném v daném časovém
razítku
• Znamená to, že časové razítko obecně prodlužuje
ověřitelnost elektronického podpisu elektronického
dokumentu
• Vytvoření časového razítka je on‐line služba, za kterou
se platí za každý úkon, na rozdíl od elektronického
podpisu, kde se pořizuje nástroj a pak je jedno kolik
podpisů jím vytvořím
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Povinnosti použití časových razítek
• Ustanovení § 11 zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
• Povinnost k podpisu elektronického dokumentu, kterým právně
jedná orgán veřejné moci při výkonu své působnosti, připojit
kvalifikované elektronické časové razítko

• Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb
• Povinnost denní obsah transakčního protokolu automaticky na
konci kalendářního dne uložit jako ztvárnění dokumentu v datovém
formátu PDF/A a opatřit jej zaručeným elektronickým podpisem
nebo elektronickou pečetí a následně kvalifikovaným časovým
razítkem

• Ustanovení § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě
• Povinnost doložku připojenou k dokumentu vzniklého převedením
nebo změnou datového formátu podepsat elektronickým podpisem
a opatřit kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
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Důvodová zpráva k zákonu
• Připojení kvalifikovaného elektronického časového razítka, jakožto
elektronického prostředku, který prokazuje existenci jiných
elektronických dat k určitému okamžiku, zajišťuje dlouhodobou
ověřitelnost elektronických podpisů, a tedy i použitelnost jimi
podepsaných elektronických dokumentů. Většina veřejného
sektoru (tzv. veřejnoprávní původci) již v současné době
připojuje kvalifikovaná časová razítka k elektronickým
dokumentům, a to s ohledem na požadavek uchovávat
dokumenty v elektronické podobě, jenž vyplývá z § 3 odst. 5
zákona č. 499/2004 Sb. Zde je stanoven příkaz připojit údaje
prokazující existenci dokumentu v čase. Z hlediska extraneů je
žádoucí, aby veřejný sektor zajistil dlouhodobou použitelnost jím
vyhotovených elektronických dokumentů, a za tímto účelem
povinně připojoval k elektronickým dokumentům výlučně
kvalifikovaná elektronická časová razítka, u nichž je zaručeno, že
budou uznávána ve všech členských státech Evropské unie (čl. 41
odst. 3 nařízení eIDAS).
• Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
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Praktické řešení
• Zajistit kromě kvalifikovaných certifikátů též
smlouvu s akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb, nebo pořídit balíček razítek
• Naše nabídka pro Vás:
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Aplikace
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