N A B Í D KO V Ý L I S T

Kvalifikovaná pečeť od I.CA a.s.
v ESS ICZ e-spis®
SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ ICZ a.s. A I.CA a.s., KTERÉ UMOŽŇUJE ZÁKAZNÍKŮM
KVALIFIKOVANĚ PEČETIT A RAZÍTKOVAT.
Elektronická pečeť slouží k označení dokumentu za účelem prokázání jeho
původu a pravosti. Obdobně jako pro elektronický podpis jsou i pro pečeť
definovány různé úrovně důvěry. Ze Zákona 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru vyplývá, že veřejnoprávní podepisující jsou povinni
elektronické dokumenty označit kvalifikovanou elektronickou pečetí, a to již
od 19. září 2018.

[ KVALIFIKOVANÁ ELEKTRONICKÁ PEČEŤ ]
Kvalifikovaná elektronická pečeť je elektronická pečeť založená
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť a je vytvářena
kvalifikovaným prostředkem pro tvorbu elektronických pečetí, na kterém je
umístěn soukromý klíč používaný k pečetění.

Společnost ICZ a.s. Vám představuje společné řešení
vzdáleného pečetění se společností I.CA a.s.

[ KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ ČASOVÉ RAZÍTKO ]
Kvalifikované elektronické časové razítko je časové razítko, které vydává
kvalifikovaný poskytovatel a zaručuje správnost časového údaje (tedy má správně
seřízený čas na serveru, kde jsou razítka vytvářena).

VÝHODY ŘEŠENÍ

� Žádné výdaje na drahý HW – HSM
pro kvalifikované pečetě;
� platba pouze za odebrané služby;
� součástí služby I kvalifikované
časové razítko;
� jen jedna smlouva pro vše
bez nutnosti veřejné soutěže
na kvalifikovaného poskytovatele
certifikačních služeb;
� časové razítko využitelné i v jiných
aplikacích;
� levnější časová razítka díky
množstevní slevě.

Podle § 11 Zákona č. 297/2016 Sb. má veřejnoprávní podepisující/pečetící povinnost
přidávat k podpisu/pečeti VŽDY kvalifikované elektronické časové razítko, pokud
právně jedná.
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N A B Í D KO V Ý L I S T
[ ICZ e-spis® ]

[ KVALIFIKOVANÁ SLUŽBA PEČETĚNÍ V ICZ e-spis® ]
Kvalifikovaná služba pečetění v ICZ e-spis® je založena na integraci
Modulu eIDAS se službou Remote Seals od kvalifikovaného poskytovatele
společnosti I.CA a.s.

POŽADAVKY ZÁKONA č. 297/2016
Sb.

Podporované formáty pečeti jsou:

Pravidla podepisování, pečetění a razítkování
upravuje zákon v § 5, § 8 a § 11:

�

Kvalifikovaná elektronická pečeť pro PDF dokumenty – formát
PAdES-B, PAdES-B-T

�

Kvalifikovaná elektronická pečeť pro ostatní dokumenty – formát
CAdES-B, CAdES-B-T – varianty interní / externí
Řešení spočívá v implementaci knihovny RemoteSeal Client (RSeC)
na serverové straně (server zákazníka, na kterém je instalována
komponenta ICZ e-spis® Secure Elements), integraci s kvalifikovanou
službou pečetění od I.CA a.s. s využitím této implementované
knihovny a úpravu aplikace ICZ e-spis® pro podporu kvalifikované
elektronické pečeti. Pečetěná data nikdy neopouští volající systém ICZ
e-spis®! K pečetění je zasílán pouze hash dokumentu.

[ KVALIFIKOVANÁ SLUŽBA RAZÍTKOVÁNÍV ICZ e-spis® ]

§ 5 - podepisování dokumentu
K podepisování elektronickým podpisem lze
použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis,
podepisuje-li elektronický dokument, kterým
právně jedná,
a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba
zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená
nebo založená státem, územním samosprávným
celkem nebo právnickou osobou zřízenou
zákonem (dále jen „veřejnoprávní podepisující“,
nebo

Současně s řešením pro kvalifikované elektronické pečeti získáte
i kvalifikovaná elektronická časová razítka.

b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své
působnosti

Kvalifikovaná elektronická časová razítka pro všechny povinnosti.

§ 8 - pečetění dokumentu

Již nebudete muset mít podepsanou další smlouvu s kvalifikovaným
poskytovatelem certifikačních služeb pro vydávání kvalifikovaných
elektronických časových razítek.

Nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost
právního jednání obsaženého v dokumentu
podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy
právního jednání, veřejnoprávní podepisující
a jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své
působnosti, zapečetí dokument v elektronické
podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí

Řešení, které Vám nabízíme, v sobě obsahuje jak pečetění, tak
razítkování.
Kvalifikovaná elektronická časová razítka můžete využít
i elektronickému podpisu a dalším účelům nezbytným pro splnění
Vašich legislativních povinností.
Pokud se rozhodnete pro využití tohoto řešení, budou pro Vás jak pečetě,
tak časová razítka finančně výhodnější, neboť ICZ a.s. pro své zákazníky
získává od I.CA a.s. množstevní slevu.

[ CENY SLUŽEB - PEČETĚNÍ ]
číslo

Počet pečetění

Paušální poplatek

Cena za 1 ks pečetění

pásma

od - do/měsíc

Kč bez DPH/měsíc

Kč bez DPH

1

1 - 500

1 000

3

2

500-3 000

3 000

2

3

3.001 - 10.000

5 000

1,50

4

10.001 - 30.000

14 000

1,10

5

30.001 - 50.000

17 000

0,80

6

50.001 – 100.000 21 000

0,50

§ 11 - použití kvalifikovaného elektronického
časového razítka
(1) Veřejnoprávní podepisující, který podepsal
elektronický dokument, kterým právně jedná,
způsobem podle § 5, a osoba, která podepsala
elektronický dokument, kterým právně jedná
při výkonu své působnosti, způsobem podle
§ 5, opatří podepsaný elektronický dokument
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
(2) Veřejnoprávní podepisující, který zapečetil
elektronický dokument, kterým právně jedná,
způsobem podle § 8, a osoba, která zapečetila
elektronický dokument, kterým právně jedná

[ CENY SLUŽEB - ČASOVÁ RAZÍTKA ]
Objemové pásmo množství

Cena Kč za 1 ks časového razítka

razítek ks/měsíc
do 500

1

OBCHODNÍ KONTAKT

do 3 000

0,70

ICZ a.s.

do 10 000

0,50

do 30 000

0,40

do 50 000

0,35
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