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Poznámka k prezentaci 

• Tato prezentace byla zpracována výhradně pro potřeby osobní prezentace autorů 
při současném slovním výkladu pro prezentaci na konferenci CNZ dne 11.10.2016 
 

• Bez předchozího svolení autorů není možné prezentaci, ani její část využít pro jiný, 
než výše uvedený účel. Prezentace cituje nikoliv doslovně, ale v odpovídajícím 
kontextu 
 

• Pro zjednodušení problematiky jsou vybírány příklady, splňující určité podmínky, 
nelze tedy jakkoliv vyvozovat, že by níže uvedené platilo vždy a ve všech 
kombinacích různých životních situací elektronických dokumentů 
 

• Prezentace zohledňuje stav k 3.10.2016 

 



 
Nové pojetí správy dokumentů v 

kontextu Národní architektury GEA 
 



Architektura - nově a pořádně 

• Usnesení vlády 889 z 2.11.2015 dává povinnosti předkládat 
ICT projekty  

• Je nezbytné postupně si zpracovat a řídit architekturu 
úřadu  

• Architektury: Motivační, byznysová, procesní, schopnostní, 
segmentová, aplikační, integrační, infrastrukturní, ...  

• Architektura se zpracovává dle TOGAF a Archimate s 
využitím principů Národního architektonického plánu  

• Na webu MV je k dispozici dokumentace a vzory 



Architektura a spisovka 

• Spisová služba je klíčová schopnost úřadu  

• Spisová služba platí pro evidenci a správu nad všemi dokumenty  

• Se spisovou službou je třeba počítat v architektuře  

– Motivační: Nezapomínat na povinnosti  

– Procesní: Procesy nad dokumenty se řídí výkonem spisové služby  

– Aplikační: Spisová služba se vykonává v ESSL splňujícím požadavky 

– Integrační: ESSL je integrován se všemi systémy pracujícími s 
dokumenty 



Integrovaný ESSL v organizaci 







Co se musí udělat? 

• MV zpracovává referenční architekturu spisové služby jako 
schopnosti úřadu  

• Opráší se "best practice" pro návrh funkčního rozhraní pro 
integrovaný ESSL  

• Národní standard se přetavuje do modelů  
– Model funkcionalit/požadavků NSESS  
– Objektový model objektové struktury spisové služby  
– Model entit SS s jejich atributy a vazbami  

• Pracuje se i na optimalizaci Národního standardu 
• Musíme se naučit pracovat s dokumenty dle eIDAS 



Jaká je role Elektronické identity pro 
Elektronické úřadování a obchod 



AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR 
Situace ke dni 3.10.2016 



Aktuální situace v ČR 

• Nařízení EU č. 910/2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES“ tzv. eIDAS 

 

• K Evropskému nařízení připravilo Ministerstvo vnitra dva základní zastřešující 
zákony: 

– Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

– Návrh zákona o elektronické identifikaci  

 

• Výsledný stav bude nařízení a dva vnitrostátní „zastřešující“ právní předpisy 
pro oblast nařízení eIDAS  



Aktuální situace v ČR & eIDAS 

• Návrh zákona o elektronické identifikaci 
– Připraveno paragrafové znění a důvodová zpráva 

– Nyní bude předloženo do společného vnitřního a vnějšího připomínkového řízení 

– Zřizuje se tzv. „Národní bod pro identifikaci a autentizaci“ 

 

• V souvislosti s novými zákony jsou novelizovány i některé související právní 
předpisy, zejména pak zákon o základních registrech a občanských 
průkazech 

 



Bezpečný prostředek 

• Návrh novely zákona o občanských průkazech 
– zavede jednotné občanské průkazy s čipem v průběhu roku 2018 
– na občanském průkazu s čipem bude identifikační certifikát občanského průkazu a 

kvalifikovaný podpis na kvalifikovaném certifikátu držitele občanského průkazu 
– občanský průkaz s čipem bude QSCD pro vytváření elektronických podpisů 
– občanský průkaz s čipem bude bezplatně  
– pro skupinu cca 30-35 tisíc vydaných OP s čipem před účinností novely zákona bude 

provedena bezplatná výměna na nový OP s čipem 
– v současné době je novela zákona projednávána v legislativních komisích Vlády ČR 

 
• Občanský průkaz s čipem vychází z požadavků nařízení eIDAS na bezpečný prostředek a s 

ohledem na bezpečnost a maximální možné využití bude obsahovat pouze identifikační 
certifikát a kvalifikovaný podpis (podpisy) – ve spojení s eIDAS, NIA a usnesením Vlády ČR 
číslo 265 z 30.3.2016 bude umožňovat široké využití (rozsah je ovlivněn tzv. agendovými 
zákony mimo gesci MV) 



Platí od 1.7.2016 

Pro elektronický dokument: 
 
• podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem platí, že se na něj nahlíží stejně 

jako na dokument v listinné podobě podepsaný vlastnoručním podpisem 
 

• opatřený kvalifikovanou elektronickou pečetí platí domněnka integrity dat a 
správnosti původu dokumentu, se kterým je pečeť spojena 
 

• opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem platí domněnka 
správnosti data a času, které udává, a integrity elektronického dokumentu 
 

• doručený službou elektronického doporučeného doručování platí domněnka 
integrity dat, odeslání a přijetí těchto dat identifikovaným odesílatelem a 
příjemcem, správnosti data a času odeslání a přijetí 
 



PŘEDPOKLADY PRO ÚEP 
Předpoklady nutné nikoliv však postačující 



Předpoklady pro ÚeP 

• Jednoznačná identifikace a autentizace fyzické, právnické 
osoby nebo osoby zastupující právnickou osobu 

• Existence tzv. bezpečného prostředku pro elektronickou 
identifikaci 

• Kvalifikovaný podpis = stejné účinky jako vlastnoruční podpis 
na listině 

• Vysoký stupeň důvěry pro spoléhající se stranu 

 



Předpoklady pro ÚeP - kdo činí 

• Fyzická nebo právnická osoba 

– Potřebuji bezpečný prostředek pro elektronickou 
identifikaci nebo kvalifikovaný podpis, případně 
obojí 

– Potřebuji připojení k internetu 

 



Předpoklady pro ÚeP – vůči komu 

• Veřejnoprávní původce 
– Potřebuji on-line službu s možností rozpoznávání 

elektronické identifikace na vysokém stupni důvěry 

– Potřebuji e-podatelnu, e-mail, systém doporučeného 
elektronického doručování … pro příjem elektronického 
dokumentu podepsaného kvalifikovaným podpisem (v ČR 
uznávaným) 

– Potřebuji funkční a správně fungující spisovou službu 



Předpoklady pro ÚeP v rámci EU 

Pro komunikaci mezi státy EU potřebuji: 
 

• oznámený systém elektronické identifikace a připojení přes 
mezistátní uzel pro přeshraniční identifikaci a autentizaci 

nebo 

• kvalifikovaný podpis 



NÁVRH ZÁKONA O NIA 
Blíže k návrhu zákona o elektronické identifikaci 



Elektronická identifikace (eID) 

• „elektronickou identifikací“ postup používání osobních 
identifikačních údajů v elektronické podobě, které 
jedinečně identifikují určitou fyzickou či právnickou 
osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu“  

• nařízení eIDAS platí pouze pro oznámené systémy 
elektronické identifikace a jejich mezistátní uznávání 

 



Návrh zákona o „eID“ 

• Právní předpis bude řešit 
– pravidla elektronické identifikace a autentizace, 

– působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Správy základních 
registrů v oblasti elektronické identifikace a autentizace a 

– přestupky na úseku elektronické identifikace a autentizace. 

 



Kvalifikovaný systém 

• Kvalifikovaný systém 
– Je systém elektronické identifikace, který spravuje kvalifikovaný správce a 

splňuje požadavky alespoň na jednu úroveň záruk, splňuje rámec 
interoperability, umožňuje poskytnutí služby informačního systému pro 
autentizaci 

– v jehož rámci jsou osobní identifikační údaje jedinečně identifikující osobu 
v okamžiku vydání prostředku pro elektronickou identifikaci spojeny s danou 
osobou v souladu s technickými specifikacemi, normami a postupy pro 
příslušnou úroveň záruky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské 
unie 

– v jehož rámci je vydáván a užíván pouze prostředek pro elektronickou 
identifikaci který je spojen s osobou, kterou identifikuje 

 



Kvalifikovaný správce a služba 

• Kvalifikovaný správce 
– státní orgán, 

– vydavatel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem,  

– osoba akreditovaná podle tohoto zákona (dále jen „akreditovaná osoba“). 

•  Kvalifikovaná online služba 
– je poskytována státním orgánem  jako kvalifikovaným poskytovatelem on-line 

služby a která využívá pro identifikaci a autentizaci služby informačního 

systému pro identifikaci a autentizaci klientů  

 

 



Akreditace 

• Ministerstvo uděluje akreditace pro správu kvalifikovaného 
systému  
– složení kauce 

– uzavření pojištění odpovědnosti za škodu 

– potvrzení o souladu jím používaného prostředku pro elektronickou 
identifikaci a jím spravovaného systému elektronické identifikace s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické 
specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou 
identifikaci 

 



Povinnosti kvalifikovaného správce 

• Kvalifikovaný správce 
– poskytovat nepřetržitě službu identifikace a autentizace držitele prostředku 

pro elektronickou identifikaci pro informační systém identifikace a autentizace  

– předat jako výsledek identifikace a autentizace identitní údaje jednoznačně 
identifikující fyzickou osobu, právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující 
právnickou osobu a případně sadu údajů,  vedených o žadateli u 
kvalifikovaného správce, včetně úrovně záruky 

– při vydávání prostředků pro elektronickou identifikaci ztotožnit žadatele o 
identifikační prostředek proti údajům v ZR a ověřit s údaji předloženými 
žadatelem  

– …. 

 



Povinnosti držitele 

• Držitel prostředku je povinen 
– ověřit správnost údajů zapsaných v identifikačním prostředku při převzetí 
– chránit prostředek proti zneužití cizí osobou 
– ohlásit zneužití či kompromitaci elektronického identifikačního prostředku 

kvalifikovanému správci 

• Variantně „zmocnění“ 
– uvažuje se o variantě s možností zmocnění  

• jednat při využívání on-line služby vlastním jménem 
• jednat při využívání on-line služby jménem jiné osoby, jestliže je údaj o tomto oprávnění 

zapsán do základního registru práv a povinností, 
• jednat při využívání on-line služby jménem jiné osoby jen v rozsahu, v jakém toto 

oprávnění vyplývá z právního předpisu, z rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo z rozsahu 
oprávnění, které mu bylo osobou, jejímž jménem jedná, uděleno  



NIA 

• Národní bod pro identifikaci a autentizaci 
– Národní bod pro identifikaci a autentizaci je informační systém veřejné správy 

sloužící k procesu elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím 
kvalifikovaného systému. 

– Správcem národního bodu pro identifikaci a autentizaci je Správa základních 
registrů 

– Národní bod pro identifikaci a autentizaci je uzlem podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího rámec interoperability a splňuje 
požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím rámec interoperability  

 

 



KROKY VLÁDY ČR 
Jak tomu pomoci 



Usnesení Vlády ČR 265/30.3.2016 

• Usnesení Vlády ČR číslo 265 z 30.3.2016 ukládá: 
• 1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

• a) Provést analýzu připravenosti 

• b) Podat do 30.6.2016 zprávu o výsledku analýz 

• c) Předložit harmonogram úprav a zajistit změny IS 
 

• 2. ministru vnitra 

• Předložit konečné znění návrh zákona k podpisu předsedovi Vlády ČR 

• Vypracovat souhrnnou zprávu o stavu připravenosti systémů do 31.12.2016 

 

 



Shrnutí aktuálního stavu 

• Usnesení Vlády ČR číslo 265 z 30.3.2016 ukládá: 
– na základě analýzy uvedené v písmenu a) tohoto bodu připravit harmonogram úprav a 

zajistit úpravy příslušných informačních systémů veřejné správy tak, aby po 28. září 
2018 byly jednotlivé informační systémy veřejné správy schopny spolupracovat se  
systémy elektronické identifikace oznámenými podle čl. 9 odst. 1 Nařízení a umožnily 
úplné elektronické podání; 

 

• Ministerstvo vnitra vyhodnocuje analýzy a očekává harmonogramy od 
jednotlivých zpracovatelů 

 

 



Očekávaný harmonogram 

V souvislosti s nařízením eIDAS  
 
• V letech 2016/2017 očekáváme přijetí novel právních předpisů a návrhů nových zákonů, 

které MV ČR připravilo a připravuje 
• V roce 2016 vyhodnocení analýz a harmonogramů dle usnesení Vlády ČR, návrh dalších 

opatření počátkem roku 2017 
• V roce 2017 očekáváme zákon o elektronické identifikaci (od roku 2017 bude též 

možnost připojení „ve zkušebním provozu“) 
• V roce 2018 očekáváme zavedení jednotných eOP s čipem (identifikační a podpisový 

certifikát na eOP) 
• V roce 2018 spuštění NIA, následně nahlášení jako identitní systém České republiky 
• Od 28.9.2018 plná funkcionalita, následné budoucí připojení soukromoprávních 

subjektů, umožnění úplného elektronického podání („ÚeP“) 

 



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST ! 

Ing.Robert Piffl, e-mail: robert.piffl@mvcr.cz 

Michal Rada, e-mail: michal.rada@mvcr.cz 
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