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Postavení MV ČR a OHA
• MV: ŘV eIDAS, poradní orgán ministra, předsedou NMV pro
IKT,
místopředsedou NMV pro legisla#vu, HAeG 2.místopředsedou,
členové digitální šampion a ř. odboru eGovernmentu
• OHA: věcný garant a tvůrce závazné architektury eIDAS
• OHA: prostřednictvím schvalování výdajů na ICT dle UV
889/2015 kontroluje důsledné dodržování architektonických
principů i principů architektury eIDAS, jejich aplikaci při Úplném
Elektronickém Podání (ÚEP) a dalších souvislostech.

ŘV eIDAS, pracovní skupiny
1. Elektronické podpisy, pečetě, časová razítka a auten#zace
webů
2. Elektronické doporučené doručování
3. Elektronická iden#ta a prostředky pro elektronickou
iden#ﬁkaci
4. Gateway národního ID systému a dalších služeb vytvářejících
důvěru do EU a zpět
5. Elektronický dokument
6. Dohledové orgány, hodnocení Iden^tních systémů

Navrhovaná legisla^va za MV ČR
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce
•
•
•
•

Schválen Vládou ČR 30.3.2016 pod č.142/16
Ideálně by měl být do 30.6.2016 uveřejněn ve Sbírce
aktuálně ve III.čtení v Poslanecké sněmovně, sněm.^sk 763
Současně předložen doprovodný zákon „Návrh zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislos# s přijedm zákona o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“,
sněmovní ^sk 764

Usnesení Vlády č.265 z 30.3.2016
Ukládá:
1. členům vlády a vedoucím ostatních ÚSÚ
• Provést analýzu připravenos# na eIDAS s cílem ÚEP do 30.6.2016
• Předložit harmonogram úprav IS do 30.9.2016
2. ministru vnitra (do 31.12.2016)
• Vypracovat na základě harmonogramů souhrnnou zprávu o stavu
připravenos^ systémů na iden^ﬁkaci FO a PO dle eIDAS s cílem ÚEP
• Předložit konečné znění návrhu zákona o službách vytvářejících
důvěru

Očekávaný harmonogram eIDAS
• 2016: přijed novel a návrhů nových zákonů od MV ČR
• 2016: vyhodnocení analýz ŘV eIDAS a z nich vyplývajících dopadů
• 2017: schválení provozních a připojovacích podmínek NIA odpovědnos^ za škodu atd.
• 2017: testovací a následně pilotní provoz ID u vybraných ins#tucí
• 2018: vydávání jednotných eOP s čipem a auten^zační funkcí
• 2018: ostrý provoz NIA, ohlášení iden^tního systému ČR do EU
• 28.9.2018 plná funkcionalita iden#tního systému ČR, následné
napojování soukromoprávních subjektů

Změny souvisejících zákonů 1/2
zákon č.328/1999 Sb. o občanských průkazech:
• zavede jednotné občanské průkazy s čipem a auten^zační funkcí
pravděpodobně od roku 2018
• na eOP bude iden#ﬁkační cer#ﬁkát OP a kvaliﬁkovaný podpis na
kvaliﬁkovaném cer^ﬁkátu držitele OP
• OP s čipem bude „QSCD device“ pro vytváření elektronických podpisů
• OP s čipem bude vydáván bezplatně (nikoliv jako dnes za 500 Kč)
• pro cca 35 ^síc držitelů současných OP s čipem bude provedena
bezplatná výměna na eOP s čipem kompa^bilním s eIDAS

Změny souvisejících zákonů 2/2
zákon č.111/2009 Sb., o ZR, kde Správa ZR:
• zajišťuje správu cer#ﬁkačního IS a iden#ﬁkačního a auten#z. IS
• vydává iden#ﬁkační cer#ﬁkáty OP a vede seznam vydaných a
zneplatněných iden^ﬁkačních cer^ﬁkátů občanského průkazu včetně
souvisejících služeb umožňujících dálkový přístup, vydává kvaliﬁkované
cer#ﬁkáty pro elektronické podpisy držitele občanského průkazu
• provádí auten#zaci fyzické osoby, jejíž údaje jsou vedené v ROB
• zajišťuje provoz pracoviště (Hotline) pro zneplatnění cer#ﬁkátů 24x7

technicky: Národní id.schéma, pojmy
• Základní registry – Registr ROB - referenční zdroj el. iden^t
• Národní Iden#tní Autorita (NIA) – centrální ISVS, zajišťuje
důvěryhodné vazby mezi el.iden^tou a poskytovateli iden^ﬁkačních
a auten^začních služeb – tzv. Iden^ty providers (dále jen „IdP“)
• Státní IdP eOP – centrální ISVS, který zajišťuje vzdálenou
iden^ﬁkaci a auten^zaci osob pomocí prostředku (eOP s čipem)
• Občanský průkaz s čipem – elektronický občanský průkaz, který
zajišťuje jednoznačnou státem garantovanou vazbu mezi držitelem
občanského průkazu a jeho elektronickou iden^tou v ROB

1. Použid eOP při prezenčním ztotožnění
Pomocí BOK - bezpečnostního osobního kódu
• již součásd zákona o OP, přiděleno pro cca 4 mil občanů
• budoucí novela zákona o OP upřesňuje jeho použid k fyzickému
prokázání totožnos#
• BOK znám pouze občanovi, zadává se při převzed OP, uložen v ROB
• nemůže proto být nikým zcizen a jeho ověření poskytuje vyšší
důvěryhodnost prokázání totožnos^ občana než podobenka
• ověření může být navíc provedeno i bez fyzického předložení OP na
základě poskytnud osobních údajů občana a zadání BOK. V základním
registru je pak ověřeno, že BOK je uložen u osoby s odpovídajícími
osobními údaji

2. Použid eOP při vzdáleném ztotožnění
Pomocí „iden#ﬁkačního cer#ﬁkátu“ občanského průkazu
• Občan zadá na důvěryhodném zařízení (obdoba čteček pl.karet) svůj
Osobní iden^ﬁkační kód (OIK), který umožní přístup k veřejné čás^
iden^ﬁkačního cer^ﬁkátu a tedy vlastní iden^ﬁkaci
• Souware na straně klienta (tzv. Middleware – dodávaný výrobcem
eOP) zajisd data podepsaná soukromým klíčem a bezpečnou cestou je
předá státnímu IS iden^ﬁkace a auten^zace (NIA + IdP eOP)
• Soukromý klíč auten^začního cer^ﬁkátu není technicky možné z čipu
občanského průkazu exportovat a tedy ho zcizit a zneužít
• Pouze držitel občanského průkazu zná odpovídající OIK a prokázání
totožnos^ vzdáleným způsobem tak je 2 faktorová auten#zace na
nejvyšším stupni důvěry

3. Použid eOP na čtení údajů o držiteli
Poskytnud elektronické verze údajů na OP, po zadání OIK
• čip OP obsahuje v elektronické formě stejné údaje, jako jsou viditelně
vyznačeny na OP (kromě fotograﬁe a digit. vlastnoručního podpisu)
• pokud občan vloží OP do důvěryhodného zařízení a zadá osobní
iden#ﬁkační kód, pak jsou tomuto zařízení vydány údaje z čipu
• údaje mohou být předány třed osobě bez rizika zkreslení a to z vůle
občana – občan musel být fyzicky přítomen a zadat své OIK
• data jsou podepsána, čímž odpadá dnes běžné xero-kopírování OP pro
účely důkazu, že občan (klient) byl fyzicky přítomen

4. Použid eOP jako QSCD zařízení
Úložiště kvaliﬁkovaných elektronických podpisů
• na čip OP ve výrobě umístěn kvaliﬁkovaný elektronický podpis
občana, který obsahuje Jméno, Příjmení, případně další položky, které
stanoví zákon
• soukromý klíč cer^ﬁkátu je neexportovatelný, nemůže tedy být zcizen
• tento podpis může být občanem použit jako jeho kvaliﬁkovaný
elektronický podpis ve smyslu nařízení eIDAS s nejvyšší úrovní důvěry
na projev jeho vůle
• „občanský podpis“ vydá stát – Národní cer^ﬁkační autorita – další
cer^ﬁkáty pak komerční CA. Ty bude možno umís^t na eOP uživatelsky,
což je dnešní stav OP s čipem

5. Použid eOP jako dokladu „plnoletos^“
Obecně – oﬄine poskytnud údaje o překročení věku
• veřejně popsané aplikační rozhraní dovolí dotaz, zda osoba, pro kterou
byl občanský průkaz vystaven, dovršila dotázaný věk Ano/Ne
• pro toto ověření netřeba zadávání žádného kódu ze strany držitele. Je
ovšem na třed straně ověřit, že předkládající osoba je skutečným
držitelem OP. Díky tomu to může být pouze oﬄine služba vhodná např.
pro prodejny s alkoholem, místa hazardu atd.

Prezenční prokázání totožnos^ s BOK
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• BOK je po této operaci zablokován – protože je
kompromitován

Obecné principy auten^zace a auten^ﬁkace
pro poskytovatele služeb iden#ﬁkace a auten^zace (IdP) i pro
poskytovatele služeb (SeP). Díky NIA, která odděluje IdP a SeP tak:
• Poskytovatel služeb iden^ﬁkace a auten^zace IdP nemá informaci k
jaké službě kterého SeP je přistupováno
• Poskytovatel služeb SeP má informaci o tom kdo byl IdP a na jaké
úrovni důvěry, ovšem nezná auten#zační údaj(e) ani auten#zační
prostředek, zná iden#ﬁkační údaje a to jen ty, které uživatel povolí
Poskytovatelé služeb iden^ﬁkace a auten^zace IdP mohou být jak
veřejnoprávní tak i soukromoprávní
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a očekávám Vaše dotazy…
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