N A B Í D KO V Ý L I S T

eIDAS
Studie připravenosti a dopadů
1. 7. 2016 nabývá účinnosti majoritní část Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS).
[ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU ]
Nařízení eIDAS je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU a s
účinností od 1. 7. 2016 ruší směrnici 1999/93/ES, na které je založen aktuálně platný
zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., stejně jako další právní předpisy
upravující oblast dokumentace vedené v elektronické podobě a elektronických
podpisů.
Ve vazbě na tuto skutečnost je nyní v legislativním procesu návrh národního
zákona o službách vytvářejících důvěru, který zruší stávající zákon o elektronickém
podpisu a upraví okruhy určené eIDAS. Národní zákon také definuje přechodná
období, ve kterých umožňuje využití elektronických podpisů a značek podle zákona
č. 227/2000 Sb.
Zejména v procesech, kde jsou nyní využívány elektronické podpisy nebo značky
podle zákona č. 227/2000 Sb. bude tedy nutné ve stanoveném přechodném období
provést takové úpravy, aby využití el. podpisů a (nově) pečetí odpovídalo eIDAS
a nové národní legislativě.
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NAŘÍZENÍ eIDAS UPRAVUJE
`` práci s dokumenty v elektronické
podobě a elektronické
podepisování,
`` elektronickou identifikaci a
autentizaci občanů.
Zabývá se primárně oblastí orgánů
veřejné moci s tím, že doporučuje
využití
definovaných
služeb
a schémat i soukromoprávními
subjekty.
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[ IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE OBČANŮ ]
V této oblasti si nařízení eIDAS klade za cíl zejména vytvoření jednotného digitálního
trhu v EU a vzájemné přeshraniční uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci.
Stanoví úrovně záruky pro elektronickou identifikaci občanů a definuje podmínky
pro oznamování národních identifikačních schémat, která mají být mezinárodně
akceptována.
V ČR je proto plánováno zavedení elektronických občanských průkazů s čipem
a nahraným klíčovým párem s odpovídajícím certifikátem pro identifikaci občanů,
a to nejprve ke službám veřejného sektoru, později i pro využití soukromoprávními
subjekty. Součástí tohoto projektu je i vybudování přístupové brány pro spolupráci
s dalšími členskými zeměmi EU – Národní identifikační autority (NIA).
Podle harmonogramu eIDAS bude nutné nejpozději po 28. 9. 2018 uznávat prostředky
pro elektronickou identifikaci vydané v rámci oznámených systémů členských států
EU pro přístup k on-line poskytovaným službám veřejného sektoru v ČR.
V současné době je tedy nejvyšší čas zbývat se otázkou připravenosti systémů,
zejména orgánů veřejné moci, na obě oblasti upravované nařízením eIDAS –
elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru.

NABÍZÍME
`` Školení o nařízení eIDAS
 pojmy a souvislosti v oblasti
elektronické identifikace i služeb
vytvářejících důvěru
 změny oproti současnému stavu
 aktuální legislativa a standardy
 rizika
 očekávané dopady
`` Studie dopadů eIDAS
 úvod do problematiky a
terminologie
 přehled platné legislativy a
standardů
 identifikace systémů a procesů
dotčených eIDAS (jak v oblasti
elektronické identifikace, tak
v oblasti služeb vytvářejících
důvěru)
 určení a klasifikace dopadů eIDAS
 identifikace rizik souvisejících
s neúplnou legislativou a
nepublikovanými standardy
 návrh opatření pro uvedení
do souladu s eIDAS a národní
legislativou
 odhad náročnosti dosažení shody
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