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Software602 je první český člen ETSI 

se všemi úspěšnými PlugtestsTM 
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Důležité implikace pro ESS 

Z pohledu eIDAS a komunikace 
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Základní procesy spisové služby 

Příjem Kontrola 
Konverze 

a vytěžování 

Rozdělování 
a oběh 

Evidence Označování 
Práce se 

spisy 
Vyhotovování 

Schvalování 
Převod do 
výstupních 
formátů 

Podepisování 
a fixace v 

čase 
Anonymizace 

Doručování 
Vyřizování a 

uzavírání 
Archivace Skartace 

Příjem Kontrola 
Konverze 

a vytěžování 

Převod do 
výstupních 
formátů 

Podepisování 
a fixace v 

čase 

Archivace 
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Kontrola 

 

 

Bezpečnost Čitelnost Neporušitelnost Autentičnost Úplnost Příslušnost 

• Místní příslušnost 

• Věcná příslušnost 

• Elektronický podpis 

• Elektronická značka (pečeť) 

• Časové razítko 

• Uznávaný/Zaručený/Kvalifikovaný 

• Škodlivý kód 

• Šifrování 

• Nepřípustný datový formát 

• Chybný datový formát  

• Porušená hash ePodpisu 

• Porušená hash ePečetě/Značky 

• Porušená hash eRazítka 

• Obsahové náležitosti 

• Formální náležitosti 
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eIDAS dokumenty – ověřování v přechodném období 

▪ Přechodné období je definováno v ZoSVD § 19 - paradoxně se zvyšuje 

nárok na ověřovací služby 

▪ Musíme při ověřování rozhodnout, zda se jedná o elektronický podpis, 

značku/pečeť, razítko: 

▪ podle přechodných ustanovení (stávající platné certifikáty) 

 zaručený (spojen s podepisující osobou) podle ETSI 

 uznávaný (založený na kvalifikovaném certifikátu) podle ETSI 

▪ podle eIDAS (nové certifikáty vydané poskytovatelem služeb vytvářejících 

důvěru) 

 zaručený (spojen s podepisující osobou) podle ETSI 

 kvalifikovaný (zaručený založený na kvalifikovaném certifikátu a vytvořen kvalifikovaným 

prostředkem) podle ETSI 

▪ Výstup ověření je zásadní pro vyhodnocení úrovně důvěryhodnosti digitálního 

dokumentu 
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Sdílené služby pro eIDAS 

dokumenty a konverze 

Zajištění požadavků eIDAS na dokumenty a data 

Úřad 

WS 
Úložiště 

dokumentů DMS 

ESSS 

Elektronická spisová služba 

AIS I., II., III… 

Klíčové AIS úřadu 

Konverze PDF/A,  

z moci úřední 
 

Podpisy a pečetě 

Časová razítka 

Ověření platnosti  

certifikátů 

Digitální kontinuita 

podpisu/pečetě 
Personální 

zpracování eIDAS 

dokumentů 

uvnitř úřadu 

TSA 

(EU) 

QCA 

(EU) 
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Sdílené služby pro eIDAS 

dokumenty a konverze 

Konverze PDF/A,  

z moci úřední 

 

Podpisy a pečetě 

Časová razítka 

Ověření platnosti  

certifikátů 

Digitální kontinuita 

podpisu/pečetě 

Zajištění požadavků eIDAS na dokumenty a data 

Úřad 

Úložiště 

dokumentů DMS 

WS 

AIS I., II., III… 

ESSS 

Personální 

zpracování  

eIDAS  

dokumentů 

uvnitř úřadu 

TSA 

(EU) 

QCA 

(EU) 

P
o
rt

á
l 
ú
řa

d
u
 

Elektronická spisová služba 

Klíčové AIS úřadu 

Podání 

s elektronickým 

podpisem  
(platný kvalifikovaný 

certifikát 

podávajícího)  

ISDS 
Podání datovou 

schránkou 
(aktivní datová 

schránka podávajícího)  
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Nepromarněme čas, který 

teď máme 

 
Děkuji za pozornost … 
 
Martin Vondrouš  


