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Existuje ekvivalent
ověřeného podpisu
v elektronické podobě?

Ekvivalent ověřeného podpisu v e-podobě?
 § odst. zákona o azylu
 § 31 odst. 6, § 71 odst. 2, § i zákona č.









/

Sb., o pobytu

cizinců na území České republiky
§ 8b odst. 4, § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel
§ 117 zákona č.
/
Sb., o silničním provozu
§ odst. a , odst. a zákona č. /
Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ a odst. zákona č.
/
Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin
§ zákon č.
/
Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob
§ odst. insolvenčního zákona
§ 58 odst. 2 a 3 zákona č.
/
Sb., o základních registrech
§ a zákona č. /
Sb., o stavebním spoření

Ekvivalent ověřeného podpisu v e-podobě?
§

zákona č.

/

Sb.

 Aktuální znění:


Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4
(žádost o zřízení DS FO), § 4 odst. 5 (žádost o zřízení DS
PFO) a § 5 odst. 5 (žádost o zřízení DS PO) se
nevyžaduje, je-li žádost … podepsána uznávaným
elektronickým podpisem.

Je uznávaný elektronický podpis
skutečně schopen plnit funkci
úředně ověřeného
vlastnoručního podpisu?

Ekvivalent ověřeného podpisu v e-podobě?
§

zákona č.

/

Sb.

K podepisování nebo označování dokumentu v podobě
datové zprávy, jehož prostřednictvím se činí úkon vůči
a státu, …
… lze použít pouze uznávaný elektronický podpis nebo
uznávanou elektronickou značku.
 ( Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí
a zaručený elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím
údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci
podepisující osoby,
b zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb,
který je usazen mimo území České republiky, …


Ekvivalent ověřeného podpisu v e-podobě?
§

odst. zákona č.

/

Sb.

 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

strukturu údajů, na základě kterých je možné osobu
jednoznačně identifikovat, a postupy pro ověřování
platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické
značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného
systémového certifikátu a kvalifikovaného časového
razítka.
§ 1 vyhlášky č.
/
Sb. vyhláška o ověřování platnosti
zaručeného elektronického podpisu)
 Údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci
podepisující osoby, se uvádí ve struktuře desetimístného
čísla v desítkové soustavě v rozsahu
až
967 295.

Jednoznačný identifikátor ???
Stanovisko MV č. j. MV-23652-2/LG-2011 k dotazu
ČÚZK ohledně správce údaje, na jehož základě je
možné jednoznačně identifikovat osobu
 Tzv. „identifikátor klienta MPSV“ zcela naplňuje
všechny tyto podmínky a proto je za účelem
jednoznačné identifikace osoby využíván v
kvalifikovaných certifikátech určených pro
komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci. Správcem
tohoto identifikátoru je Ministerstvo práce a
sociálních věcí.

Ekvivalent ověřeného podpisu v e-podobě?
 Samotné zjištění, že certifikát obsahuje „identifikátor
klienta MPSV“ ke ztotožnění podepisující osoby s
reálnou fyzickou osobou nestačí, je nutné mít
 zajištěn právní přístup do registru pojištěnců
 zajištěn technický přístup do registru pojištěnců
 nastaveny procesy tak, aby zjištění totožnosti

prostřednictvím údajů z registru pojištěnců skutečně
probíhalo

Dostupnost identifikátoru MPSV
 § 63 odst. zákona o státní sociální podpoře

 §

Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem informačního
systému o dávkách státní sociální podpory a jejich výši, o
poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky a osobách s
nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního
systému sděluje krajským pobočkám Úřadu práce …;
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ... Ministerstvo
práce a sociálních věcí dále z tohoto informačního systému
poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup Rejstříku trestů ... a orgánům zeměměřickým a
katastrálním ...
odst. daňového řádu
( Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce
daně mají orgány veřejné moci a osoby, které
a vedou evidenci osob nebo věcí, …
d získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní.

Zřízení DS s využitím e-podpisu
§

zákona č.

/

Sb.

 Aktuální znění:
 (2) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4

(žádost o zřízení DS FO), § 4 odst. 5 (žádost o zřízení DS
PFO) a § 5 odst. 5 (žádost o zřízení DS PO) se
nevyžaduje, je-li žádost … podepsána uznávaným
elektronickým podpisem.

Zřízení DS s využitím e-podpisu
Oficiální informační web o datových schránkách
https://www.datoveschranky.info/zakladniinformace/dorucovani-pristupovych-udaju

 Režim doručování listovní zásilky
 Pokud jsou přístupové údaje doručovány listovní zásilkou, je

vždy použita služba „Doporučená zásilka do vlastních rukou
výhradně jen adresáta“. … Pokud adresát doporučené
zásilky není zastižen, je zásilka uložena a ve schránce
adresáta zanechána výzva k jejímu vyzvednutí ve lhůtě
deseti dní a poučení o tom, že zásilka bude považována za
doručenou. V případě, že se zásilku nepodaří ve lhůtě
deseti dnů vyzvednout, je považována za doručenou
fikcí doručení , a proto je třeba žádat o opětovné vydání
nových přístupových údajů.

Zřízení DS s využitím e-podpisu
§

zákona č.
/
Sb. – Zpřístupnění datové schránky

Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k
datové schránce osobě uvedené v § odst. až
bezodkladně po zřízení datové schránky.

Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením
osoby uvedené v § odst. až , nejpozději však
patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů
těmto osobám.

Na žádost osoby uvedené v § odst. až nebo
administrátora zašle ministerstvo přístupové údaje k datové
schránce pověřené osobě do vlastních rukou.

Žádost o zřízení DS a e-podpis
 § zákona č.
/
Sb.
 Znění po přijetí zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce znění, ve kterém byl
návrh zákona předložen do PS :

Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4
(žádost o zřízení DS FO), § 4 odst. 5 (žádost o zřízení DS
PFO) a § 5 odst. 5 (žádost o zřízení DS PO) se
nevyžaduje, je-li žádost … podepsána způsobem, se
kterým tento zákon nebo jiný právní předpis
spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

eIDAS a e-podpis
čl.

eIDAS

 2. Kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy

nepodléhají žádným závazným požadavkům, které přesahují
požadavky stanovené v příloze ).
 3. Kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy mohou
obsahovat další zvláštní atributy, které nejsou povinné. Těmito
atributy nesmějí být dotčeny interoperabilita a uznávání
kvalifikovaný
Příloha č. – POŽADAVKY NA KVAL)F)KOVANÉ CERT)F)KÁTY PRO
ELEKTRON)CKÉ PODP)SY
 Kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy obsahují:
 c) alespoň jméno podepisující osoby nebo pseudonym. Je-li
použit pseudonym, musí být tato skutečnost jasně vyznačena;

eIDAS a e-podpis
Důvodová zpráva k návrhu zákona o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 Pro úplnost je vhodné uvést, že k akceptaci zaručeného

elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaného
elektronického podpisu veřejným sektorem v jeho
vrchnostenském postavení nebude, na rozdíl od stávajícího
stavu, potřeba, aby certifikát podpisu obsahoval
upřesňující identifikátor podepisující osoby typu
identifikátoru klienta Ministerstva práce a sociálních
věcí.

Děkuji za pozornost.

