Role a možnosti ISDS
při implementaci nařízení
eIDAS
ISSS 2015
Ing. Pavel Chyla
editel divize ICT a eGovernment,
Česká pošta, s.p.
13. 4. 2015

Agenda

2

1

ISDS – aktuální čísla

2

Stručná historie eIDAS a provázanost na ISDS

3

Dopady v oblasti elektronického doporučeného doručování

4

Dopady v oblasti elektronické identifikace

5

Shrnutí

Informační systém datových schránek (ISDS) je jedním z
nejúspěšnějších projektů českého eGovernmentu
Základní informace

• ISDS vznikl a existuje na
základě zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi
dokumentů
• ISDS funguje od 1. 7. 2009
• Správcem je ze zákona
Ministerstvo vnitra

ISDS v číslech
259 000 000+

644 000+

doručených datových
zpráv

z ízených datových
schránek

993 000+
uživatelských účtů

6,8 mld. Kč
úspora nákladů za
poštovné, materiál a
čas

úspěšnost doručení
p ihlášením

90 %
OVM p istupuje k
ISDS p es spisovou
službu

• Provozovatelem je ze zákona
Česká pošta
95 %
OVM je s ISDS
spokojeno bez výhrad
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99 %

86 %
OVM deklaruje
zrychlení komunikace
díky ISDS

STRUČNÁ HISTORIE EIDAS
A PROVÁZANOST NA ISDS
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Oficiální impulz dala iniciativa „Digital agenda for Europe“ v rámci strategie
„Europe 2020“. Její aktivity vyústily v návrh a posléze přijetí nařízení eIDAS.

Strategy Europe 2020

Digital agenda for Europe

IAS 1

eIDAS

2010

2010 (revised in 2012)

2011-2012

2014

Action 83:
Propose a Council
and Parliament
Decision on
mutual recognition
of e-ID

132
actinons in
7 pillars

Studie
IAS 1
(analýza +
návrh
obsahu
na ízení
eIDAS)

Nařízení
910/2014
„eIDAS“

Action 8:
Revision of the
eSignature
directive

Strategie Evropa 2020 se skládá
ze sedmi hlavních iniciativ.
Jednou z nich je Digitální agenda
pro Evropu.
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Digitální agenda pro Evropu je
postavena na sedmi pilí ích v rámci
kterých je celkem realizováno 132
aktivit.

Dvě z těchto aktivit vedly k zadání
studie IAS 1 a k vytvo ení na ízení
eIDAS.

čas

eIDAS přímo vychází ze studie IAS 1. Sekundární právní akty jsou připravovány studií
IAS 2. Budou odkazovat zejména na standardy vznikající na základě mandátu M460.
Evropský parlament a Evropská rada
Legislativní stream

Evropská komise
Přípravný stream
Studie IAS 1

07/2014

Nařízení 910/2014 „eIDAS“
Elektronická identifikace

Mandát M460

(ESOs – CEN, CENELEC, ETSI)

Draft nařízení eIDAS

Vytvo ení standardů v 6-ti oblastech:
(zaměření na služby vytvářející důvěru)

Doporučení pro sekundární akty
(včetně vytipování standardů)

Trust Service Status Lists Providers

Studie IAS 2

2013
-2015

TSPs supporting
eSignature

(stejní dodavatelé + VAN DIJK)
Návrh sekundárních aktů
(včetně doporučení standardů)
Doporučení pro vytvoření nových
standardů

Nyní jsme zde

2011+

(DLA PIPER, SEALED, time.lex, PwC, SGA)

Služby vytvářející důvěru

Elektronický dokument

Standardizační stream
2011
-2012

Signature Creation & Validation
Signature
Creation & related
Devices

Cryptographic
Suites

Prováděcí stream
Sekundární právní akty k nařízení eIDAS
(vydá Evropská
komise)
Zakázka na návrh
legislativních
úprav (dodavatelé)
Zakázka na návrh legislativních úprav (dodavatelé)

Webové stránky studií IAS 1 a IAS 2: http://www.iasproject.eu/
Webové stránky mandátu M460: http://www.e-signatures-standards.eu/

Trust Application
Service Providers\

2015
-2018

Dopad eIDAS na ISDS
Nařízení 910/2014 „eIDAS“
Elektronická identifikace
Služby vytvářející důvěru

Elektronický dokument

ISDS
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=

Harmonizace

Interoperabilita

v oblasti elektronického
doporučeného
doručování

v oblasti elektronické
identifikace

Datové schránky

(doručovací subsystém)

+

Identitní prostor
datových schránek

Nařízení 910/2014 „eIDAS“
Elektronická identifikace
Služby vytvářející důvěru
Elektronický dokument

Dopad eIDAS
na ISDS:

ISDS

DOPADY V OBLASTI
ELEKTRONICKÉHO
DOPORUČENÉHO
DORUČOVÁNÍ
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=

Harmonizace

Interoperabilita

v oblasti elektronického
doporučeného
doručování

v oblasti elektronické
identifikace

Datové schránky
(doručovací subsystém)

+

Identitní prostor
datových schránek

Národní právní úprava elektronického doporučeného doručování
je širší než úprava eIDAS. MV a ČP sledují vývoj prováděcích aktů
eIDAS s cílem zajistit plný soulad systému ISDS.
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•

Fikce doručení

•

Fikce podpisu

•

Právní závaznost doručení

•

Autorizovaná konverze

•

Povinnost zřízení schránky

•

Povinnost použití schránky

•

Vazba procesní právo

•

Delegace oprávnění

•

Zpoplatnění a financování

•

Prokazatelnost doručení, důkazy

•

Identifikace odesílatele a příjemce

•

Integrita dat, zabezpečení el. pečetí

•

Časové razítko odeslání a přijetí

•

Požadavky na poskytovatele

•

Nevylučitelnost a el. doručení

eIDAS
ponechává na
národní
úpravě

Národní
legislativa

eIDAS

Na základě dosud
známých informací.

Základní
parametry

Provázanost na právní řád
a reálné životní situace

ISDS

Nařízení 910/2014 „eIDAS“
Elektronická identifikace
Služby vytvářející důvěru
Elektronický dokument

Dopad eIDAS
na ISDS:

ISDS

DOPADY V OBLASTI
ELEKTRONICKÉ
IDENTIFIKACE
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=

Harmonizace

Interoperabilita

v oblasti elektronického
doporučeného
doručování

v oblasti elektronické
identifikace

Datové schránky
(doručovací subsystém)

+

Identitní prostor
datových schránek

Základní požadavky eIDAS na systém elektronické identifikace
identitní prostor ISDS splní
Identitní
prostor ISDS

Základní
požadavky
eIDAS na
systém
elektronické
identifikace

•

Poskytuje prostředky pro elektronickou
identifikaci

•

Všechny elektronické identity jsou
ztotožněny s reálnou identitou osob

•

Je již využíván národními ISVS

•

Nabízí on-line autentizační službu

•

Státem garantovaný systém

•

Nabízí požadované úrovně záruky

•

Garantované procesy prokazování a
ověřování totožnosti osob

•

Garantované procesy pro vydávání
prostředků pro elektronickou identifikaci

•

Splnění technických a bezpečnostních
požadavků

•
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Soulad s rámcem interoperability pro
elektronickou identifikaci

Na základě dosud
známých informací
(ještě nebyl
zveřejněn prováděcí
akt).

?

Rámec
interoperability
ještě nebyl
zveřejněn

ISDS disponuje největším důvěryhodným identitním prostorem v ČR,
který se neustále dále rozšiřuje

993 000+

uživatelských účtů s
ově enou
elektronickou
identitou
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70%

je spárováno vůči
registru obyvatel

78% 12% 9% 1%
zastupuje
právnickou
osobu
v roli
podnikající
fyzické
osoby

v roli
fyzické
osoby
zastupuje
orgán
ve ejné moci

Identitní prostor ISDS již dnes vystupuje jako autentizační služba
pro jiné ISVZ

1

2

4

P íklad p ihlášení
k ePortálu ČSSZ
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3

Identitní prostor ISDS je ...

v souladu s
požadavky
eIDAS

největší
důvěryhodný
systém
elektronické
identifikace

již dnes
autentizační
službou pro
t etí strany

... klíčová komponenta národní infrastruktury
elektronické identifikace
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Společným cílem MV a ČP je, aby
vlastníci datových schránek získali
elektronickou identitu dle eIDAS
automaticky
(tj. bez nutnosti návštěvy
kontaktního místa)
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Shrnutí
Subsystémy ISDS:

ISDS

=

Datové schránky

(doručovací subsystém)

+

Identitní prostor
datových schránek

Současná role v architektuře eGovernmentu ČR:
• Služba elektronického
doporučeného doručování

• Součást infrastruktury národní
elektronické identifikace

Dopady nařízení eIDAS:
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• Zajištění souladu s požadavky
eIDAS na službu el. doporučeného
doručování, elektronický dokument
a další služby vytvá ející důvěru,
které ISDS využívá (nap . časové
razítko a el. pečeť)

• Dobudování do podoby
plnohodnotného systému
el. identifikace dle eIDAS

• Zajištění p ipravenosti pro
propojení na zahraniční služby el.
doporučeného doručování

• Úprava vazeb el. identit na datové
schránky a národní prostředky el.
identifikace

• Napojení na další části národní
infrastruktury elektronické
identifikace

17

Výzdoba dvorany České pošty v Jindřišské ulici z roku 1901

