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Elektronický systém spisové služby
ICZ e-spis® LITE
M ODUL OV ĚŘ OVÁNÍ A PODEPI SOVÁNÍ DLE EI DAS
[ MODUL EIDAS ]
Modul ověřování a podepisování dle eIDAS umožňuje
uživatelům používat prostředky nejvyšší možné míry
bezpečnosti a důvěryhodnosti při používání elektronických
podpisů a elektronických pečetí a jejich ověřování.
Při vytváření elektronických podpisů, elektronických pečetí,
připojování časových razítek a především v průběhu procesu ověřování
uvedených autentizačních prostředků je postupováno podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července
2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES (dále jen „Nařízení eIDAS“). Autentizační prostředky
jsou vytvářeny a ověřovány pomocí kvalifikovaného prostředku ve
formátech PAdES (pdf), XAdES (xml) a CAdES (binární dokumenty).
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[ PŘENESENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŘÁDNÉ OVĚŘENÍ ]
V rámci modulu eIDAS je pro ověřování elektronických autentizačních prostředků používána externí aplikace
certifikovaná pro ověřování dle výše uvedeného nařízení. Odpovědnost za řádné a správné ověření a
neustálý legislativní soulad ověřovacího nástroje, je pak na straně poskytovatele tohoto nástroje.
[ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Č. 499/2004 Sb. A VYHLÁŠKY Č. 259/2012 Sb. ]
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a Nařízení eIDAS stanovují,
jakým způsobem mají provedeny úkony ověření, podepsání a uchování dokumentů v elektronické podobě
obecně stanovené zákonem č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších přepisů.
[ www.iczgroup.com ]
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[ ICZ e-spis® LITE ]

Pov innost

Poznámk a

Ov ěřit

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/pečet it

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.

Uchov at

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.

[ KVALIFIKOVANÁ TVORBA ELEKTRONICKÝCH AUTENTIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ]
K elektronické autentizaci podle aktuálně platných právních předpisů je možné používat elektronický podpis
nebo elektronickou pečeť, a to vždy současně s připojením elektronického časového razítka.
Pro různé účely je možné použít různé úrovně autentizačních prostředků. Modul eIDAS dokáže vytvořit i ověřit
všechny uvedené úrovně autentizace.

Použit í úr ov ně podpisu při podepisov ání dokument u
OVM při práv ním
jednání

kvalifikovaný el. podpis
(po přechodné období možno použít zaručený el. podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu)

§5
(§19
odst. 1)

Vůči OVM a jiné osobě
při v ýkonu působnost i

uznávaný el. podpis (zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu nebo kvalifikovaný el. podpis)

§6

Jiné práv ní jednání

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

§7

Použit í úr ov ně pečet í u dokument ů, kter é se nepodepisují
kvalifikovanou elektronickou pečeť
(po přechodné období el. značka podle zák. 227/2000 nebo
zaručená el. pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu)

§5
(§19
odst. 2)

Při práv ním jednání
v ůči OVM nebo jiné
osobě při v ýkonu
působnost i

uznávanou elektronickou pečeť (tzn. zaručenou el. pečetí
založenou na kvalifikovaném certifikátu

§9

Jiné práv ní jednání

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

OVM při v ýkonu sv é
působnost i
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