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Časová osa nařízení eIDAS
Milníky nařízení eIDAS
•

17.09.2014 „start“ nařízení eIDAS

•

Aktuálně:

•

15.09.2015 zahájení činnosti „Cooperation Network“

•

09.09.2015 přijetí prováděcích aktů ke službám vytvářejícím důvěru

•

29.09.2015 dobrovolné využití eID v rámci členských států

•

01.07.2016 platnost nařízení pro služby vytvářející důvěru a
elektronický dokument a zrušení směrnice o el.podpisech

•

29.09.2018 povinné rozpoznání eID v rámci EU

•

01.01.2020 Digitální Evropa realitou ?! – „Digital first“
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Řídící výbor eIDAS – aktuálně
ŘV eIDAS schválil
1. Materiál „Strategie zavádění služeb vytvářejících důvěru v souvislosti
s nařízením eIDAS v rámci České republiky“
1.

Identita, identifikace, autentifikace, identitní prostředky

2.

Podpisy, pečetě, časová razítka, důvěryhodné weby

3.

Důvěryhodný digitální dokument

4.

Důvěryhodné elektronické doručování

2. Připravuje materiál “Strategie vytvoření NIA (Národní identitní
autorita) včetně návrhu příslušných kroků a harmonogramu”
1.

Připravujeme novelizaci právních předpisů v oblasti osobních dokladů s cílem
elektronického občanského průkazu s čipem „jako jediného OP“

2.

Analýzy právního prostředí s ohledem na minimalizace rizik z odpovědnosti škod
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Řídící výbor eIDAS – aktuálně
ŘV eIDAS „Strategie … “
1. NIA
1.

Jako základ národního identitního schématu bude využit existující systém základních
registrů. Nad registry ROB a ROS bude Národní identitní autorita NIA, která bude mít část
pro komunikaci se zahraničím - Mezinárodní gateway - na notifikované identitní systémy či
řešení ostatních států EU28 a dále pak na část Národní gateway, pro komunikaci s národními
identitními poskytovateli/identitními prostředky.

2.

Veřejnoprávní část bude mít služby na komunikaci identitního prostředku eOP pro vzdálené
ztotožnění, dále eOP pro prezenční ztotožnění (BOK) a služby pro zneplatnění OP. V rámci
veřejnoprávní části bude NIA obsahovat služby pro komunikaci s ISDS.

3.

Druhou částí NIA bude tvořit brána pro služby soukromoprávních identity providerů (IdP), pro
které bude nejprve nutné vytvořit právní prostředí

4.

Ministerstvo vnitra bude věcným garantem identitního prostoru ČR
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Řídící výbor eIDAS – aktuálně
ŘV eIDAS „Strategie … “
1. Národní certifikační autorita
1.

možnost přebrání kompletní funkcionality libovolné z komerčních certifikačních autorit
v případě ukončení jejich činnosti, případně pozastavení jejich činnosti z titulu
nevypořádaného bezpečnostního incidentu - tzv. “exit” strategii v souladu s nařízením eIDAS

2.

vydávání autentizačního certifikátu OP pro státem vydávané OP s čipem

3.

vydávání podpisového certifikátu občana, umístěného na státem vydaném OP s čipem

4.

přidělování jednoznačného identifikátoru občana ke konkrétnímu číslu certifikátu, vydaném
jakoukoliv vnitrostátní autoritou, certifikovanou a nahlášenou do EU podle českého práva

5.

modul poskytující prostřednictvím OCSP protokolu online službu ověřování platnosti
konkrétního certifikátu, vydaného libovolnou akreditovanou CA na území ČR

6.

vydávání elektronických pečetí pro veřejnoprávní instituce

7.

autentizační certifikáty důvěryhodných webů veřejnoprávních institucí (volitelně)
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Řídící výbor eIDAS – aktuálně
ŘV eIDAS Analýzy x informace
1. Analýza k případné povinnosti OCSP protokolu x volná soutěž
2. Analýza k variantám úložiště hash nebo celých e-dokumentů
3. Analýza k procedurám spojeným s „superlegalizací“, podepisováním
na zastupitelských úřadech atd..
4. Analýza k odpovědnosti za škody vyplývající z eIDAS
5. Analýza ke konverzím e-dokumentům
6. Analýza k ISDS x eIDAS
7. Informace pro Vládu ČR ohledně eOP s čipem a NIA – 12/2015
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Časová osa legislativy ČR
Přehled milníků
• září 2015

- nový zákon “O službách vytvářejících důvěru … “
předložen do konce ledna 2016 Vládě ČR

• červen 2016

- 30.6.2016 zrušení zákona o elektronickém podpisu

• červenec 2016 - od 1.7.2016 platnost nařízení týkajících se služeb
vytvářejících důvěru a zákona “O službách
vytvářejících důvěru … “
• V letech 2016-2018 řada novel souvisejících právních předpisů s
ohledem na harmonogram eIDAS
• Předpoklad od 1.1.2017 zavedení výhradně eOP s čipem
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Legislativa v roce 2016 a dále …
Legislativní plány prací pro rok 2016 a dále
• novela zákona “O službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce“ s ohledem na nové prováděcí akty EU, s ohledem na
národní eID schéma a další související činnosti
• novela zejména zákona “300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů“, zákona “133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel ...“ a dalších souvisejících právních předpisů, zákona
„106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím“, zákona
„111/2009 o základních registrech“, zákona „365/2000 Sb. o
informačních systémech veřejné správy“ ....
• S ohledem na postup přijímání prováděcích aktů, činnosti
Cooperation network, přeshraničním uznáváním atd... lze očekávat
pravidelné změny až do roku 2020
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Pokračující činnosti v ČR
Rok 2016
• příprava národního identitního prostoru, příprava státní certifikační
autority pro „exit strategii“ a certifikáty občanského průkazu
• příprava občanského průkazu s čipem jako “datového nosiče” státem
garantované identity

Rok 2017/18
• “české národní eID" provozované správou základních registrů v
režimu pro použití v rámci České republiky
• přihlášení národního identitního schématu do “Cooperation network”
tak, aby do 29.9.2018 byl akceptován v rámci EU
• příprava národního systému doporučeného doručování
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eIDAS a informační systémy
Aktivně upozorňujeme na změny pro 2016
• Od 1.7.2016 změny související se „překlasifikací“ elektronických
podpisů (např. kvalifikovaný el.podpis na kvalifikavaném certifikátu na
fyzickém nosiči a ochrana znalostním kódem)
• Od 1.7.2016 elektronická pečet pro právnické osoby a státní instituce,
zrušena el.značka
• Od 1.7.2016 postavení el.dokumentu a vyplývající dopady přinesou
provozovatelům nové nároky na IT systémy

Rok 2017/18
• Příprava na povinné rozpoznávání eID v rámci EU
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Děkuji za pozornost,
Ing.Robert Piffl

Kontaktní email: robert.piffl@mvcr.cz

