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ICZ e-spis®

MODUL OVĚŘOVÁNÍ
A PODEPISOVÁNÍ DLE eIDAS
Modul CZ e-spis®, díky němuž budete ověřovat, podepisovat, pečetit a opatřovat
dokumenty časovým razítkem v souladu s nařízením EU 910/2014 – eIDAS.

Žijeme ve světě elektronických dokumentů a tyto elektronické dokumenty je nutné opatřovat elektronickými autentizačními prvky.
Mezi ně patří elektronický podpis, elektronická pečeť (dříve značka), elektronické časové razítko. Další naší povinností je pak ověřovat
platnost těchto autentizačních prvků a zajišťovat platnost dokumentu v čase. Povinnosti vycházejí ze zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky
č. 259/2012 Sb.

POVINNOST

POZNÁMKA

OVĚŘIT

Zjištění, zda datová zpráva a v ní obsažené dokumenty jsou podepsány, opatřeny značkou/pečetí anebo
časovým razítkem. Ověření platnosti a zaznamenání výsledku zjištění. Ověření platnosti před převedením
nebo změnou datového formátu dokumentu v digitální podobě.

PODEPSAT/PEČETIT

Podepisování dokumentu oprávněnou osobou. Podepsání doložky dokumentu v digitální podobě osobou
odpovědnou za převedení nebo změnu datového formátu nebo zapečetění pečetí původce a opatření
doložky časovým razítkem.

UCHOVAT

Zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti, tvorba a správa
metadat náležejících k těmto dokumentům a připojení údajů prokazujících existenci dokumentu v čase.
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N A B Í D KO V Ý L I S T
[ ICZ e-spis modul ověřování a podepisování dle eIDAS ]

Nařízení EU 910/2014 - eIDAS bylo v ČR zapracováno do zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Z tohoto zákona pro nás vyplývají další povinnosti.

[ POVINNOSTI PODEPISOVÁNÍ ]
POUŽITÍ ÚROVNĚ PODPISU PŘI PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTU
OVM PŘI PRÁVNÍM
JEDNÁNÍ

kvalifikovaný el. podpis

§5

VŮČI OVM A JINÉ
OSOBĚ PŘI
VÝKONU PŮSOBNOSTI

uznávaný el. podpis (zaručený el. podpis založení na kvalifikovaném certifikátu nebo §6
kvalifikovaný el. podpis)

JINÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

zaručený el. podpis, uznávaný el. podpis případně jiný typ el. podpisu

(po přechodné období možno použít zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném (§19 odst. 1)
certifikátu)

§7

[ POVINNOSTI PEČETĚNÍ - OZNAČOVÁNÍ ]
POUŽITÍ ÚROVNĚ PEČETÍ U DOKUMENTŮ, KTERÉ SE NEPODEPISUJÍ
OVM PŘI VÝKONU SVÉ
PŮSOBNOSTI

kvalifikovanou elektronickou pečeť

§8

PŘI PRÁVNÍM JEDNÁNÍ
VŮČI OVM NEBO JINÉ
OSOBĚ PŘI VÝKONU
PŮSOBNOSTI

uznávanou elektronickou pečeť (tzn. zaručenou el. pečetí založenou na kvalifikovaném §9
certifikátu nebo kvalifikovanou el. pečetí)

JINÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

lze použít zaručenou el. pečeť, uznávanou el. pečeť nebo jiný typ pečeti

(po přechodné období el. značka podle zák. 227/2000 nebo zaručená el. pečeť založená (§19 odst. 2)
na kvl. certifikátu)

§10

[ ŘEŠENÍ ICZ e-spis® PRO eIDAS ]
V ÝHODY MODULU
S MODULEM
ICZ e-spis® eIDAS BUDETE
PŘI PODEPISOVÁNÍ
A OVĚŘOVÁNÍ
V SOULADU
S LEGISLATIVOU
EVROPSKÉ UNIE I ČESKÉ
REPUBLIKY

OBCHODNÍ KONTAKT
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
TEL.:
+420 222 271 111
FAX:
+420 222 271 112
E-MAIL: marketing@iczgroup.com
ICZ a.s.
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