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Obsah prezentace 

• Stručné informace  o implementaci nařízení 
eIDAS v ČR.  

• Stav služeb vytvářejících důvěru + přehled 
poskytovatelů v ČR. 

• Stručné info o stavu kvalifikovaných služeb 
vytvářejících důvěru v zahraniční. 

• Základní informace o ZoEI (zákon č. 
250/2017 Sb. o elektronické identifikaci) + co 
se všechno bude moci nahrát na novou eOP. 



Oblast služeb 
vytvářejících 
důvěru 

Oblast 
elektronické 
identifikace 

od 1.7.2016 
Povinné vzájemné 
uznávání                      
od 29.9.2018 

Nařízení eIDAS – dvě 

hlavní oblasti 



Nařízení eIDAS - implementace 

v ČR 

K implementaci nařízení eIDAS jsou využity dva základní 
„zastřešující“ zákony: 

• Zákon o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce (zák. č. 297/2016 Sb.) + 
související změnový zákon (č. 298/2016 Sb.)  

• Zákon o elektronické identifikaci (zák. č. 250/2017 
Sb.) + související změnový zákon (zák. č. 251/2017 
Sb.) 

Výsledný stav:  

Platné a účinné nařízení eIDAS a doplňující vnitrostátní 
„zastřešující“ právní předpisy. 



Služby vytvářející důvěru dle 

nařízení eIDAS 

Elektronický podpis, 
el. pečeť, el. časové 

razítko a služby s nimi 
spojené 

eDelivery  
Služby elektronického 

doporučeného 
doručování 

Certifikáty pro 
autentizaci 

internetových stránek 

Ověření, uchovávání 
elektronických 

podpisů či pečetí 



Zákon č. 297/2016 o službách 

vytvářejících důvěru 

 
• dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, 

• cílem je adaptace právního řádu České republiky na přijetí 
nařízení eIDAS  v oblasti služeb vytvářejících důvěru, 

• v zákoně je upraveno pouze to, co nařízení výslovně nechává 
na úpravu vnitrostátním právním řádem, 

• stanovuje pravidla pro veřejnou správu – jak elektronicky 
podepisovat, pečetit a opatřovat dokument časovým razítkem,   

• Ministerstvo vnitra  stanovené orgánem dohledu nad 
poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, 

• zrušil původní zákon o elektronickém podpisu (č. 227/2000 
Sb.),  

• zákon neupravuje elektronickou identifikaci, řešena 
samostatně. 



Kde hledat informace o 

kvalifikovaných službách dle 

eIDAS? 

• Každý členský stát zřizuje, udržuje a zveřejňuje 
důvěryhodné seznamy obsahující informace týkající se 
kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru 
v jeho působnosti spolu s informacemi o jimi 
poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících 
důvěru. 

• MV zveřejňuje důvěryhodný seznam ČR na tsl.gov.cz 
– čitelný v PDF 
– strojově čitelný v XML  

• Nástroj na procházení důvěryhodných seznamů, např.: 
– Trusted List Browser, https://webgate.ec.europa.eu/tl-

browser/  
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Aktuální seznam QTSP a QTS 

 (k 22.10.2017) 

Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické 
podpisy v ČR: 

• I.CA – www.ica.cz   

• Postsignum – www.postsignum.cz  

• eIdentity - www.eidentity.cz  

Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické 
pečetě v ČR 

• I.CA – www.ica.cz   

• Postsignum – www.postsignum.cz  
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Aktuální seznam QTSP a QTS 

 (k 22.10.2017) 

Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci 
internetových stránek v ČR: 
• Postsignum – www.postsignum.cz  
 
Vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek v 
ČR: 
• I.CA – www.ica.cz   
• Postsignum – www.postsignum.cz  
 
Kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných 
elektronických podpisů a pečetí:  
• I.CA – www.ica.cz   
• Software602 a. s. – https://www.602.cz/  
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Aktuální seznam QTSP a QTS 

 (k 22.10.2017) 

Kvalifikovaná služba uchování platnosti kvalifikovaných 
elektronických podpisů a pečetí:  

• Software602 a. s. – https://www.602.cz/  

 

Další aktuální informace průběžně zveřejňovány na 
webu MV v sekci eIDAS:  
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-
poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-
poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-
duveru.aspx   
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Kdo vydává kvalifikované prostředky  

pro vytváření el. podpisů v ČR  

(stav k 22.10.2017) 

• ICA – karty výrobce Giesecke & Devrient GmbH 
– STARCOS 3.5 ID ECC C1R,  
– STARCOS 3.2 QES V2.1B, 
– STARCOS 3.0 with EU compliant Electronic Signature 

Application V3.0, Type 3B. 
• Postsignum  

– USB token TokenMe, 
– USB token eToken 5110CC, 
– IDPrime MD 840, 
– IDPrime MD 841, 
– IDPrime MD 3840, 



Kvalifikovaní poskytovatelé 

vytvářejících důvěru v zahraniční 

(stav k 22.10.2017) 

Zdroj: https://www.eid.as/tsp-map/#/  

https://www.eid.as/tsp-map/#/
https://www.eid.as/tsp-map/#/
https://www.eid.as/tsp-map/#/
https://www.eid.as/tsp-map/#/


Kvalifikované služby vytvářejících 

důvěru v zahraniční 

(stav k 22.10.2017) 

Zdroj: https://www.eid.as/tsp-map/#/  
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Zákon o elektronické 

identifikaci 

  
• Kde použít ? 

• Co je kvalifikovaný systém, kdo je kvalifikovaný správce? 

  

• Akreditace, posuzování prostředku a systému el. 
identifikace 

• Povinnosti zainteresovaných stran. Působnost MV a SZR.  

  
• Národní bod. Přestupky. 

• Přechodná ustanovení. Účinnost. 



Kde použít? 

§ 2 Prokázání totožnosti s využitím elektronické 
identifikace 

Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti 
prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání 
totožnosti s využitím elektronické identifikace 
pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému 
elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný 
systém“) 



Kvalifikovaný systém eID, 

kvalifikovaný správce 

Kvalifikovaný 
systém eID 

Spravován 
kvalifikovaným 
správcem. 

Splňuje 
požadavky na 
jednu z úrovní 
záruk dle eIDAS  

Umožňuje poskytnutí 
služby Národního 
bodu 
Vede evidenci 
vydaných prostředků 
pro el. idenifikaci 

Státní orgán 
Akreditovaná osoba 

Nízká 
Značná 
Vysoká 

Důvěryhodná  
komunikace 



Národní bod pro identifikaci a 

autentizaci 

Národní 
bod 

Zprostředkování  
identifikace mezi kval. 
poskytovatelem online 
služby a kval. správcem eID 

Vedení  
údajů  

Samostatnou 
součástí eIDAS uzel 

Referenční údaje ze ZR 

Identifikátory prostředků  
Provozní údaje 
Uživatelsky definované údaje 

Propojení s 
oznámenými systémy  
el. identifikace 



Novela zákona o eOP (č. 

195/2017 Sb.) 

• Všechny nově vydané eOP vybavené 
kontaktním elektronickým čipem. 

• Identifikační certifikát z výroby. 

• Identifikační osobní kód a deblokační osobní 
kód. 

• Funkce elektronické identifikace dobrovolně. 

• Prostředek pro el. identifikaci vydávaný státem. 

• Vydávání od července 2018.  



Nový eOP 

• umožněno uložení 
kvalifikovaných 
certifikátů pro 
elektronické podpisy 

• umožněno uložení 
autentizačních 
certifikátů vydaných 
kvalifikovanými 
poskytovateli služeb 
vytvářejících důvěru 

• k zápisu oprávněn 
držitel eOP 

 



Live Webinar: "eIDAS for 

Students" 

„This webinar aims to help interested parties 
understand how electronic identity and the eIDAS 
network could support the enrolment process of 
students and researchers in foreign educational 
entities and discover related projects”. 

Registrace + více informací na:  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDC
OMMUNITY/Event+%7C+Webinar+-
+eIDAS+for+students  
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Děkuji Vám za pozornost. 


