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1. ÚVODNÍ SLOVO AUTORÙ

V souèasné dobì se stáváme svìdky zajímavého jevu: u novì vznikajících
dokumentù zaèíná nad tradièní formou pøeva�ovat forma elektronická. Nì-
které vznikají pøímo v elektronické podobì, jiné pøevodem z formy tradièní.

Dokumenty poøízené v tradièní podobì mohou být opatøeny vlastnoruè-
ním podpisem. Vyvstává otázka, jak tento podpis nahradit ve svìtì elektro-
nickém. Pøevodem z tradièní podoby do elektronické pøicházejí dokumenty
o vlastnoruèní podpis, který byl jejich souèástí, nebo se takový podpis stává
nedùvìryhodným. To platí napøíklad pro zprávy zaslané faxem.

Elektronických dokumentù stále pøibývá, jejich pøedávání je snadné
a rychlé a u�ivatelé si výhody, které tento zpùsob komunikace pøiná�í, uvì-
domují. Proto je nezbytné najít metodu, která v elektronickém svìtì umo�ní
provést úkon odpovídající vlastnoruènímu podpisu.

Po�adavky na elektronický podpis mù�eme vyjádøit pojmy neporu�e-
nost, identifikace, nepopiratelnost. Podepsaný dokument nesmí být zmìnìn
(neporu�enost), musí být mo�né urèit osobu, která se podepsala (identifika-
ce), a zajistit, aby tato osoba nemohla svùj podpis popøít (nepopiratelnost).
V pøípadì právního sporu musí být navíc zaji�tìna neodmítnutelnost elektro-
nického podpisu (právní akceptovatelnost). Pokud elektronický podpis v�ech-
ny tyto po�adavky splòuje, nazýváme jej zaruèený elektronický podpis.

Na elektronický podpis je mo�né klást i jiné po�adavky, napø. po�adavek
na utajení obsahu dokumentu pøed nepovolanou osobou nebo po�adavek na
prokázání existence dokumentu v daném èase. Tyto po�adavky nepatøí mezi
vlastnosti podpisu vlastnoruèního, a proto se nestaly ani po�adavky na defini-
ci podpisu elektronického. V pøípadì potøeby je ale mo�né je splnit pomocí
navazujících slu�eb, napøíklad �ifrováním nebo pou�itím èasových razítek.

Existuje celá øada typù elektronického podpisu. Typ pou�itého podpisu
zále�í pøedev�ím na povaze podepsané zprávy. Proto�e komunikace má dvì
strany � odesilatele zprávy a jejího pøíjemce � musí mezi nimi existovat urèitá
forma dohody o povaze zprávy, resp. její záva�nosti. Pøíjemce zprávy stanoví,
jaký typ elektronického podpisu je pro zprávy, které obdr�í, pøijatelný. Odesi-
latel zprávy buï podmínky pøíjemce akceptuje, nebo neakceptuje a v tom pøí-
padì pou�ije dosud u�ívanou formu komunikace, tj. zpravidla pøedání do-
kumentu v tradièní podobì s vlastnoruèním podpisem. Po�adovaný typ
elektronického podpisu mù�e být stanoven i právním pøedpisem, podobnì
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1. Úvodní slovo autorù

jako nìkteré právní pøedpisy stanoví typ vlastnoruèního podpisu, napøíklad
podpisu ovìøeného notáøem.

Pou�itý typ elektronického podpisu mù�e souviset také s tím, zda se ko-
munikující znají nebo ne. Pokud se znají, pøíjemci nebude èinit problém se
ujistit, zda zprávu podepsal skuteènì odesilatel, pøípadnì �e doruèená zprá-
va je identická se zprávou pøijatou. Pokud se odesilatel s pøíjemcem neznají,
je potøeba mo�nost ovìøení zajistit jiným zpùsobem, tj. jiným typem elektro-
nického podpisu, ne� je napøíklad jméno napsané z klávesnice.

Zprávy s bì�ným informativním obsahem se podepisují zpravidla pouze
jménem napsaným z klávesnice. Pro zprávy záva�ného obsahu se volí jiné
typy podpisù (jsou popsány v kapitole �Typy elektronických podpisù�).

Od elektronického podpisu bychom nemìli oèekávat o moc více, ne� oèe-
káváme od vlastnoruèního podpisu. V bì�ném �ivotì se spoléháme velmi
èasto na podpis, který je pouhým �klikyhákem� a kterému dùvìøujeme, ani�
je notáøsky ovìøen nebo máme pøíslu�ný podpisový vzor nebo daný podpis
èi jeho tvùrce známe. Jednotlivé typy podpisù nám poskytnou rozdílný
�komfort� a pøi jejich pou�ití je mo�né získat øadu dal�ích informací, pøe-
daných dùvìryhodným zpùsobem, a to zejména v pøípadì, �e jsou spojeny
s certifikáty. Tak je dosahováno vy��í míry bezpeèí této formy komunikace.

Nìkdy je elektronický podpis chápán jako cosi velmi slo�itého, nìco, co je
mimo mo�nost chápání lidí, kteøí nejsou odborníky v dané oblasti. Pøíèinou je
patrnì fakt, �e èasto není zcela rozli�ována hranice, nakolik musí problemati-
ce kryptografických klíèù, pøíslu�nému softwaru a pøípadnì hardwaru poro-
zumìt èlovìk, který elektronický podpis pou�ívá pouze pro podepisování,
nakolik odborný pracovník poskytovatele certifikaèních slu�eb, nakolik ten,
kdo �staví� certifikaèní autoritu atd. Pro �u�ivatele� elektronického podpisu,
tj. pro podepisující osoby, je nároènost srovnatelná s pou�íváním bì�ných
aplikací. Zjednodu�enì øeèeno, pokud u�ivatel umí pracovat s elektronickou
po�tou, nebude pro nìj elektronické podepisování èinit �ádný problém. Pro
pøekonání prvotních nesnází platí do znaèné míry to, co v pøípadì pou�ívání
jiných prostøedkù � je dobré si pøeèíst návod.

Tato publikace je urèena pøedev�ím pro poskytovatele certifikaèních slu-
�eb, proto�e její stì�ejní èástí je výklad k vyhlá�ce è. 366/2001 Sb., o upøes-
nìní podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu
a o upøesnìní po�adavkù na nástroje elektronického podpisu. Pouze nìkte-
rá ustanovení této vyhlá�ky se týkají bì�ného u�ivatele. Aby byla publikace
pøínosem pro co nej�ir�í okruh ètenáøù, jsou pøipojeny kapitoly, které objas-

òují základní pojmy a postupy související s pou�íváním elektronického pod-
pisu.

V souvislosti se zákonem o elektronickém podpisu je nutné zdùraznit
skuteènost, která není v�eobecnì známá, a sice �e tento zákon neomezuje
pou�ívání elektronického podpisu v soukromoprávní oblasti, tj. napøíklad
pøi komunikaci bank s jejich klienty, mezi firmami, v elektronickém obcho-
du, mezi obèany atd. V tìchto pøípadech je na komunikujících subjektech,
zda pou�ijí tuto formu komunikace a jaký typ elektronického podpisu, pøí-
padnì certifikátu a jakého poskytovatele certifikaèních slu�eb zvolí. Pouze
v tom pøípadì, �e se zcela svobodnì rozhodnou pou�ívat kvalifikované cer-
tifikáty ve smyslu tohoto zákona, pøípadnì vydané akreditovanými poskyto-
vateli, musí se jednotlivé strany øídit pøíslu�nými ustanoveními zákona.

Obdobná situace je v pøípadì poskytovatelù certifikaèních slu�eb. Ne v�em
je urèen tento zákon, resp. ne na v�echny poskytovatele se tento zákon vzta-
huje. Certifikaèní autority fungující na �kolách, v bankách, podnicích, tedy
v�echny tyto subjekty, zùstávají mimo rámec zákona o elektronickém pod-
pisu, pokud se v�ak samy dobrovolnì nerozhodnou jinak. V èem spoèívá toto
rozhodnutí? Poskytovatelé certifikaèních slu�eb se pod �re�im� zákona do-
stávají tehdy, pokud se rozhodnou, �e budou vydávat certifikáty s oznaèe-
ním �kvalifikované certifikáty�, nebo se rozhodnou, �e po�ádají Úøad pro
ochranu osobních údajù o udìlení akreditace. A k èemu kvalifikované certi-
fikáty a akreditace? Souvisejí s tím, co u� bylo uvedeno v úvodu, tj. s pod-
mínkami, které jsou zvoleny pro urèitý typ komunikace. Napøíklad provozo-
vatel elektronického obchodu z dùvodu vy��í bezpeènosti stanoví, �e bude
uznávat pouze kvalifikované certifikáty. Chtìjí-li zákazníci vyu�ít jím nabí-
zené slu�by, musí ke komunikaci pou�ít kvalifikované certifikáty a akcepto-
vat tak práva a povinnosti, které v takovém pøípadì ze zákona o elektronic-
kém podpisu vyplývají. Jiným pøíkladem mù�e být komunikace v oblasti
veøejné moci, kde zákon o elektronickém podpisu stanoví, �e je mo�né po-
u�ívat pouze kvalifikované certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli.

Vra�me se je�tì ke vztahu pojmù poskytovatel certifikaèních slu�eb a cer-
tifikaèní autorita. Do doby vydání evropské smìrnice se u�íval název certi-
fikaèní autorita nebo dùvìryhodná tøetí strana, smìrnice zavedla pojem po-
skytovatel certifikaèních slu�eb. Tento pojem byl pøevzat i do zákona
o elektronickém podpisu. Proto�e je na vùli poskytovatelù, jaký název pro
své firmy zvolí, je mo�né se pomìrnì èasto setkat s názvem certifikaèní auto-
rita. Navíc, nìkteré z tìchto firem byly zalo�eny i nìkolik let pøed vydáním
smìrnice.

1. Úvodní slovo autorù
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1. Úvodní slovo autorù

Pro ty, kteøí se rozhodnou elektronický podpis pou�ívat, uvádíme je�tì
jednu praktickou radu. Pokud se rozhodnou vyu�ít slu�eb nìkterého posky-
tovatele certifikaèních slu�eb, prvním krokem by mìlo být seznámení s jeho
certifikaèní politikou. Jedná se o dokument, který obsahuje v�e, co by mìl
u�ivatel o slu�bách daného poskytovatele vìdìt. Naprostá vìt�ina poskyto-
vatelù nabízí i øadu praktických návodù. Tyto dokumenty jsou zpravidla
dostupné na jejich webových stránkách.

Publikace, kterou právì ètete, je rozdìlena do osmi èástí. Po tomto krát-
kém úvodu následuje kapitola �Právní úprava elektronického podpisu v ÈR�,
která obsahuje úplné znìní právních pøedpisù, které upravují oblast elektro-
nického podpisu v Èeské republice. Tìmito pøedpisy jsou zákon o elektro-
nickém podpisu, ji� zmiòovaná vyhlá�ka a naøízení vlády, kterými se prová-
dí zákon o elektronickém podpisu.

Vyhlá�ka Úøadu pro ochranu osobních údajù mimo jiné ukládá, aby ve
svém vìstníku zveøejnil po�adavky na celkovou bezpeènostní politiku, sys-
témovou bezpeènostní politiku a na kryptografické funkce. Úøad pro ochra-
nu osobních údajù tak ji� uèinil a tyto informace jsou rovnì� v na�í publika-
ci uvedeny.

Tøetí èást je vìnována elektronickému podpisu v Evropské unii a tvoøí ji
dva dokumenty. Prvním je pracovní pøeklad Smìrnice 1999/93/ES, o zása-
dách Spoleèenství pro elektronické podpisy. Èlenské státy ES jsou povinny
promítnout tuto Smìrnici do svých národních legislativ. Tento pøedpis se
tedy nepøebírá v plném znìní, ale jeho principy mohou být do jednotlivých
právních øádù promítnuty zpùsobem, který ka�dý jednotlivý stát pova�uje
za adekvátní. Nemusejí tedy být ve v�ech státech pøijímány zvlá�tní zákony
o elektronickém podpisu, ale principy smìrnice mohou být zaèlenìny do ji-
ných zákonù. Druhý dokument obsahuje struèný pøehled souèasné právní
úpravy elektronického podpisu v jednotlivých èlenských státech ES.

Ètvrtá kapitola obsahuje podrobné komentované paragrafové znìní vy-
hlá�ky k zákonu o elektronickém podpisu. Tato èást by mìla pomoci pøede-
v�ím tìm subjektùm, které hodlají vydávat kvalifikované certifikáty nebo se
pøipravují k akreditaci. Pou�itelná je i pro dovozce a prodejce nástrojù elek-
tronického podpisu a dále pro výrobce a dovozce prostøedkù pro bezpeèné
vytváøení a ovìøování elektronického podpisu. Urèena je dále samozøejmì
tìm, kteøí se profesnì elektronickým podpisem zabývají, a to od právníkù
pøes informatiky, kryptology po pracovníky státní správy a v neposlední øadì
management firem, které se chystají elektronický podpis vyu�ívat.

Pro nej�ir�í veøejnost jsou urèeny závìreèné kapitoly �ABC elektronické-
ho podpisu�, �Typy elektronických podpisù�, �Prostøedek pro bezpeèné vy-
tváøení elektronického podpisu� a �Nástroj elektronického podpisu�, které
mají za úkol ètenáøe seznámit s nejrùznìj�ími aspekty elektronického pod-
pisu. Ka�dá z tìchto kapitol je psána jinou formou, a to od výkladu pro úplné
zaèáteèníky a� po odborný výklad rùzných typù elektronických podpisù
a vysvìtlení rozdílu mezi nástrojem a prostøedkem elektronického podpisu.
V závìreèné kapitole �Vysvìtlení základních pojmù� nalezne ètenáø øadu
informací, které by mu mìly pomoci pøi studiu materiálù o elektronickém
podpisu.

Autoøi doufají, �e publikace pøispìje k pochopení principù elektronické-
ho podpisu a zvý�í dùvìru v nìj. Odpovìdi na otázky by zde mìli najít v�ich-
ni, kteøí se o elektronický podpis zajímají.

1. Úvodní slovo autorù
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2. Právní úprava elektronického podpisu v ÈR

podpisu pøijato naøízení vlády è. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon
è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dal�ích zá-
konù (zákon o elektronickém podpisu). Jeho obsahem je právní úprava zá-
kladních organizaènì technických opatøení orgánù veøejné moci vèetnì
územních samosprávných celkù provádìjících výkon státní správy v rámci
pøenesené pùsobnosti. Tìmito opatøeními bude zabezpeèena povinnost
tìchto orgánù pøijmout podání uèinìné v elektronické podobì a podepsané
elektronicky a také èinit úkony v elektronické podobì a podepsané elektro-
nicky, bude-li toto právo orgánù veøejné moci stanoveno zvlá�tním pøedpi-
sem. Pro orgány veøejné moci toto naøízení souèasnì stanoví povinnost zøí-
dit pro pøíjem a odesílání datových zpráv pracovi�tì splòující po�adavky na
technické a programové vybavení podle standardù vydaných Úøadem pro
veøejné informaèní systémy a umo�òující pou�ívání zaruèeného elektronic-
kého podpisu zalo�eného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akredito-
vaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb.

Zákon o elektronickém podpisu sice pøedpokládal, �e Úøad pro ochranu
osobních údajù vydá potøebnou provádìcí vyhlá�ku, ale tvùrci zákona jako-
by pozapomnìli na skuteènost, �e Úøad pro ochranu osobních údajù, který
byl zøízen zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì
nìkterých zákonù, nemìl zmocnìní pro vydávání provádìcích právních
pøedpisù. Proto musela být krátce po schválení zákona o elektronickém pod-
pisu v roce 2000 iniciována novela zákona o ochranì osobních údajù, její�
souèástí je mimo jiné ustanovení, které obsahuje zmocnìní pro Úøad pro
ochranu osobních údajù vydat vyhlá�ku k provedení zákona o elektronickém
podpisu. Toto ustanovení v�ak nabylo úèinnosti a� dnem 31. kvìtna 2001,
kdy teprve mohl Úøad pro ochranu osobních údajù oficiálnì pøedlo�it do
meziresortního pøipomínkového øízení návrh vyhlá�ky, jejím� cílem bylo
upøesnit podmínky stanovené v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu
a zpùsob, jakým se jejich splnìní bude dokládat, a po�adavky, které musí
splòovat nástroje elektronického podpisu, a nále�itosti postupu a zpùsobu
vyhodnocování shody nástrojù elektronického podpisu s tìmito po�adavky.

 Vyhlá�ka Úøadu pro ochranu osobních údajù ze dne 3. øíjna 2001 byla
vydána podle zmocnìní obsa�eného v § 20 zákona o elektronickém podpisu
a publikována ve Sbírce zákonù pod è. 366/2001 Sb. jako vyhlá�ka o upøes-
nìní podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu
a o upøesnìní po�adavkù na nástroje elektronického podpisu s úèinností od
10. øíjna 2001.

2. PRÁVNÍ ÚPRAVA ELEKTRONICKÉHO PODPISU V ÈR

Pøijetím zákona o elektronickém podpisu byly ji� v roce 2000 v Èeské re-
publice naplnìny cíle jeho pøedkladatelù, které smìøovaly k tomu, aby do�lo
k vytvoøení základních legislativních pøedpokladù pro to, aby prostøednic-
tvím moderních informaèních technologií a s pomocí prostøedkù dálkového
pøístupu byly zaji�tìny stejné nebo obdobné podmínky jak pro u�ivatele,
kteøí zpracovávají informace, dokumenty nebo jiné podklady v listinné psa-
né nebo ti�tìné formì, tak i pro u�ivatele, kteøí informace zpracovávají
v elektronické formì pomocí datových zpráv. Tímto základním právním
pøedpisem byl odstranìn dosud obecnì existující a pøijímaný rozpor pøi za-
cházení s informacemi zpracovávanými jako datové zprávy a informacemi
v listinné formì � dokumenty na papíøe.

Dal�ím významným zámìrem tvùrcù zákona o elektronickém podpisu je
vyu�ívat prostøedky elektronického podpisu i pro komunikaci v oblasti ve-
øejné moci a pro rozvoj elektronického obchodu a usnadnit tak provádìní
obchodních transakcí.

Proto�e v právním øádu Èeské republiky neexistovala pøed pøijetím záko-
na o elektronickém podpisu jednotná právní úprava, která by zcela jedno-
znaènì pøipou�tìla mo�nost existence elektronické formy dokumentu typu
smlouvy, podání, �ádosti, �aloby, rozhodnutí apod., nebo naopak zakazova-
la elektronickou formu komunikace a pøedávání dokumentace, bylo nezbyt-
né uèinit tento základní krok. Snaha zákonodárce souèasnì byla taková, aby
zákon o elektronickém podpisu jako základní právní pøedpis pro tuto oblast
byl z hlediska jeho obsahu a rozsahu co nejobecnìj�í a souèasnì techno-
logicky pokud mo�no co nejménì závislý, aby pøi pøípadné zmìnì technolo-
gie nemuselo docházet souèasnì i ke zmìnì textu zákona o elektronickém
podpisu. Bylo tedy nezbytné zajistit, aby pro vytváøení i ovìøování (zaruèe-
ných) elektronických podpisù bylo mo�no pou�ívat v�echny standardizova-
né postupy a vyu�ívat dostupné technologické prostøedky, které v�ak budou
souèasnì obsahovat i dostateèná bezpeènostní opatøení, která mohou úèin-
nì zabránit zneu�ití elektronického podpisu.

Existence zákona, který obsahuje základní právní podmínky pro vytvá-
øení a pou�ívání elektronického podpisu v Èeské republice, umo�nila sou-
èasnì i pøípravu nìkterých základních pøedpisù pro aplikaci tohoto zákona
v oblasti veøejné správy. Proto bylo v návaznosti na zákon o elektronickém

2. Právní úprava elektronického podpisu v ÈR
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Posledním dokumentem uvedeným v této kapitole je text z Vìstníku è. 12
Úøadu pro ochranu osobních údajù, kterým se upøesòují nìkteré po�adavky
na celkovou bezpeènostní politiku, systémovou bezpeènostní politiku a na
výsledek hodnocení kryptografických funkcí, které pou�ívá nástroj elektro-
nického podpisu.

2.1 ZÁKON O ELEKTRONICKÉM PODPISU

Zákon è. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu

a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù
(zákon o elektronickém podpisu)

Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

ÈÁST PRVNÍ
Elektronický podpis

§ 1
Úèel zákona

Tento zákon upravuje pou�ívání elektronického podpisu, poskytování sou-
visejících slu�eb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za
poru�ení povinností stanovených tímto zákonem.

§ 2
Vymezení nìkterých pojmù

Pro úèely tohoto zákona se rozumí
a) elektronickým podpisem údaje v elektronické podobì, které jsou pøipo-

jené k datové zprávì nebo jsou s ní logicky spojené a které umo�òují ovì-
øení toto�nosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávì,

b) zaruèeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splòuje
následující po�adavky:
1. je jednoznaènì spojen s podepisující osobou,
2. umo�òuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávì,
3. byl vytvoøen a pøipojen k datové zprávì pomocí prostøedkù, které po-

depisující osoba mù�e udr�et pod svou výhradní kontrolou,
4. je k datové zprávì, ke které se vztahuje, pøipojen takovým zpùsobem,

�e je mo�no zjistit jakoukoliv následnou zmìnu dat,

§ 1 � § 2
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c) datovou zprávou elektronická data, která lze pøená�et prostøedky pro
elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, pou�í-
vaných pøi zpracování a pøenosu dat elektronickou formou,

d) podepisující osobou fyzická osoba, která má prostøedek pro vytváøení
podpisu a jedná jménem svým nebo v zastoupení jiné fyzické èi právnic-
ké osoby,

e) poskytovatelem certifikaèních slu�eb subjekt, který vydává certifikáty
a vede jejich evidenci, pøípadnì poskytuje dal�í slu�by spojené s elektro-
nickými podpisy,

f) akreditovaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb poskytovatel certi-
fikaèních slu�eb, jemu� byla udìlena akreditace podle tohoto zákona,

g) certifikátem datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikaè-
ních slu�eb, spojuje data pro ovìøování podpisù s podepisující osobou
a umo�òuje ovìøit její toto�nost,

h) kvalifikovaným certifikátem certifikát, který má nále�itosti stanovené
tímto zákonem a byl vydán poskytovatelem certifikaèních slu�eb, splòu-
jícím podmínky, stanovené tímto zákonem pro poskytovatele certifikaè-
ních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty,

i) daty pro vytváøení elektronických podpisù jedineèná data, která podepi-
sující osoba pou�ívá k vytváøení elektronického podpisu,

j) daty pro ovìøování elektronických podpisù jedineèná data, která se po-
u�ívají pro ovìøení elektronického podpisu,

k) prostøedkem pro vytváøení elektronických podpisù technické zaøízení
nebo programové vybavení, které se pou�ívá k vytváøení elektronických
podpisù,

l) prostøedkem pro ovìøování elektronických podpisù technické zaøízení
nebo programové vybavení, které se pou�ívá k ovìøování elektronických
podpisù,

m) prostøedkem pro bezpeèné vytváøení elektronických podpisù prostøedek
pro vytváøení elektronického podpisu, který splòuje po�adavky stanove-
né tímto zákonem,

n) prostøedkem pro bezpeèné ovìøování elektronických podpisù prostøedek
pro ovìøování podpisu, který splòuje po�adavky stanovené tímto zákonem,

o) nástrojem elektronického podpisu technické zaøízení nebo programové
vybavení, nebo jejich souèásti, pou�ívané pro zaji�tìní certifikaèních slu-
�eb nebo pro vytváøení nebo ovìøování elektronických podpisù,

p) akreditací osvìdèení, �e poskytovatel certifikaèních slu�eb splòuje pod-
mínky stanovené tímto zákonem pro výkon èinnosti akreditovaného po-
skytovatele certifikaèních slu�eb.

§ 3
Soulad s po�adavky na podpis

(1) Datová zpráva je podepsána, pokud je opatøena elektronickým pod-
pisem.

(2) Pou�ití zaruèeného elektronického podpisu zalo�eného na kvalifi-
kovaném certifikátu a vytvoøeného pomocí prostøedku pro bezpeèné vytvá-
øení podpisu umo�òuje ovìøit, �e datovou zprávu podepsala osoba uvedená
na tomto kvalifikovaném certifikátu.

§ 4
Soulad s originálem

Pou�ití zaruèeného elektronického podpisu zaruèuje, �e dojde-li k poru�ení
obsahu datové zprávy od okam�iku, kdy byla podepsána, toto poru�ení bude
mo�no zjistit.

§ 5
Povinnosti podepisující osoby

(1) Podepisující osoba je povinna
a) zacházet s prostøedky, jako� i s daty pro vytváøení zaruèeného elektronic-

kého podpisu s nále�itou péèí tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávnì-
nému pou�ití,

b) uvìdomit neprodlenì poskytovatele certifikaèních slu�eb, který jí vydal
kvalifikovaný certifikát, o tom, �e hrozí nebezpeèí zneu�ití jejích dat pro
vytváøení zaruèeného elektronického podpisu,

c) podávat pøesné, pravdivé a úplné informace poskytovateli certifikaèních
slu�eb ve vztahu ke kvalifikovanému certifikátu.

(2) Za �kodu zpùsobenou poru�ením povinností podle odstavce 1 od-
povídá podepisující osoba podle zvlá�tních právních pøedpisù.1)  Odpovìdnos-
ti se v�ak zprostí, pokud proká�e, �e ten, komu vznikla �koda, neprovedl ve�-

§ 3 � § 5
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keré úkony potøebné k tomu, aby si ovìøil, �e zaruèený elektronický podpis
je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatnìn.

1) Zákon è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

§ 6
Povinnosti poskytovatele certifikaèních slu�eb

vydávajícího kvalifikované certifikáty

(1) Poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované cer-
tifikáty, je povinen
a) zajistit, aby certifikáty jím vydané jako kvalifikované obsahovaly v�ech-

ny nále�itosti kvalifikovaných certifikátù stanovené tímto zákonem,
b) zajistit, aby údaje uvedené v kvalifikovaných certifikátech byly pøesné,

pravdivé a úplné,
c) pøed vydáním kvalifikovaného certifikátu bezpeènì ovìøit odpovídajícími

prostøedky toto�nost osoby, které kvalifikovaný certifikát vydává, pøípad-
nì i její zvlá�tní znaky, vy�aduje-li to úèel kvalifikovaného certifikátu,

d) zjistit, zda v okam�iku vydání kvalifikovaného certifikátu mìla podepi-
sující osoba data pro vytváøení elektronických podpisù odpovídající da-
tùm pro ovìøování elektronických podpisù, která obsahuje kvalifikovaný
certifikát,

e) zajistit, aby se ka�dý mohl ujistit o identitì poskytovatele certifikaèních
slu�eb a jeho kvalifikovaném certifikátu,

f) zajistit provozování bezpeèného a veøejnì pøístupného seznamu vyda-
ných kvalifikovaných certifikátù, a to i dálkovým pøístupem, a údaje
v nìm obsa�ené pøi ka�dé zmìnì okam�itì aktualizovat,

g) zajistit provozování bezpeèného a veøejnì pøístupného seznamu kvalifi-
kovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, a to i dálkovým pøístupem,

h) zajistit, aby datum a èas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy je
kvalifikovaný certifikát vydán nebo zneplatnìn, mohly být pøesnì urèe-
ny a tyto údaje byly dostupné tøetím stranám,

i) pøijímat do pracovního nebo obdobného pomìru osoby, které mají od-
borné znalosti, zku�enosti a kvalifikaci nezbytnou pro poskytované slu�-
by, a které jsou obeznámeny s pøíslu�nými bezpeènostními postupy,

j) pou�ívat bezpeèné systémy a nástroje elektronického podpisu a zajistit
dostateènou bezpeènost postupù, které tyto systémy a nástroje podporu-
jí; nástroj elektronického podpisu je bezpeèný, pokud odpovídá po�adav-

kùm stanoveným tímto zákonem a provádìcí vyhlá�kou; toto musí být
ovìøeno Úøadem pro ochranu osobních údajù (dále jen �Úøad�),

k) pøijmout odpovídající opatøení proti zneu�ití a padìlání kvalifikovaných
certifikátù a zajistit utajení dat pro vytváøení zaruèených elektronických
podpisù v pøípadì, �e poskytovatel certifikaèních slu�eb umo�òuje pode-
pisující osobì jejich vytvoøení v rámci poskytovaných slu�eb,

l) mít k dispozici dostateèné finanèní zdroje na provoz v souladu s po�adav-
ky uvedenými v tomto zákonì a s ohledem na riziko odpovìdnosti za
�kody,

m) uchovávat ve�keré informace a dokumentaci o vydaných kvalifikovaných
certifikátech po dobu nejménì 10 let od ukonèení platnosti kvalifikova-
ného certifikátu; informace a dokumentaci mù�e uchovávat v elektronic-
ké podobì,

n) pøed uzavøením smluvního vztahu s osobou, která �ádá o vydání kvalifi-
kovaného certifikátu, informovat ji písemnì o pøesných podmínkách pro
u�ívání kvalifikovaného certifikátu, vèetnì pøípadných omezení pro jeho
pou�ití, a o podmínkách reklamací; je rovnì� povinen tuto osobu infor-
movat o tom, zda je èi není akreditován Úøadem podle § 10; tyto informa-
ce lze pøedat elektronicky; podstatné èásti tìchto informací musí být na
vy�ádání k dispozici tøetím osobám, které se spoléhají na tento kvalifiko-
vaný certifikát,

o) pou�ívat bezpeèný systém pro uchovávání kvalifikovaných certifikátù
v ovìøitelné podobì takovým zpùsobem, aby záznamy nebo jejich zmì-
ny mohly provádìt pouze povìøené osoby, aby bylo mo�no kontrolovat
správnost záznamù a aby jakékoliv technické nebo programové zmìny
poru�ující tyto bezpeènostní po�adavky byly zjevné.

(2) Poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované cer-
tifikáty, vydává podepisujícím osobám kvalifikované certifikáty na základì
smlouvy. Smlouva musí být písemná, jinak je neplatná.

(3) Poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované cer-
tifikáty, nesmí uchovávat a kopírovat data pro vytváøení zaruèeného elektro-
nického podpisu osob, kterým poskytuje své certifikaèní slu�by.

(4) Pokud byla poskytovateli certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifi-
kované certifikáty, akreditace Úøadem odòata, je povinen informovat o této
skuteènosti subjekty, kterým poskytuje své certifikaèní slu�by, a uvést tuto
skuteènost v seznamech vedených podle odstavce 1 písm. f) a g).

§ 6
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(5) Není-li poskytovatel certifikaèních slu�eb akreditován Úøadem, je
povinen ohlásit Úøadu nejménì 30 dnù pøed vydáním prvního kvalifikované-
ho certifikátu, �e bude vydávat kvalifikované certifikáty.

(6) Pokud poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikova-
né certifikáty, uvede v kvalifikovaném certifikátu omezení pro pou�ití toho-
to certifikátu vèetnì omezení hodnoty transakce, pro kterou lze kvalifikova-
ný certifikát pou�ít, musí být tato omezení rozpoznatelná tøetími stranami.

(7) Poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované cer-
tifikáty, musí neprodlenì ukonèit platnost certifikátu, pokud o to podepisu-
jící osoba po�ádá, nebo v pøípadì, �e byl certifikát vydán na základì neprav-
divých nebo chybných údajù.

(8) Poskytovatel certifikaèních slu�eb musí rovnì� ukonèit platnost
kvalifikovaného certifikátu, dozví-li se prokazatelnì, �e podepisující osoba
zemøela nebo ji soud zpùsobilosti k právním úkonùm zbavil nebo omezil2),
nebo pokud údaje, na základì kterých byl certifikát vydán, pøestaly platit.

(9) O ve�keré èinnosti poskytovatele certifikaèních slu�eb, který vydá-
vá kvalifikované certifikáty, musí být vedena provozní dokumentace, která
musí obsahovat tyto údaje:
a) smlouvu s podepisující osobou o vydání kvalifikovaného certifikátu,
b) vydaný kvalifikovaný certifikát,
c) kopie pøedlo�ených osobních dokladù podepisující osoby,
d) potvrzení o pøevzetí kvalifikovaného certifikátu podepisující osobou,
e) pøesné èasové urèení doby platnosti vydaného kvalifikovaného certifikátu.

(10) Zamìstnanci poskytovatele certifikaèních slu�eb, který vydává kva-
lifikované certifikáty, pøípadnì jiné fyzické osoby, které pøicházejí do styku
s osobními údaji a daty pro vytváøení elektronických podpisù podepisujících
osob, jsou povinni zachovávat mlèenlivost o osobních údajích, datech pro
vytváøení elektronických podpisù a o bezpeènostních opatøeních, jejich�
zveøejnìní by ohrozilo zabezpeèení osobních údajù a dat pro vytváøení elek-
tronických podpisù. Povinnost mlèenlivosti trvá i po skonèení zamìstnání
nebo pøíslu�ných prací.

2) § 10 zákona è. 40/1964 Sb., ve znìní zákona è. 509/1991 Sb.

§ 7
Odpovìdnost za �kodu

(1) Za �kodu zpùsobenou poru�ením povinností stanovených tímto zá-
konem odpovídá poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované
certifikáty podle zvlá�tních právních pøedpisù.1)

(2) Poskytovatel certifikaèních slu�eb neodpovídá za �kodu vyplývající
z pou�ití kvalifikovaného certifikátu, která vznikla v dùsledku nedodr�ení
omezení pro jeho pou�ití.

1) Zákon è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

§ 8
Ochrana osobních údajù

Ochrana osobních údajù se øídí zvlá�tním právním pøedpisem.3)

3) Zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

§ 9
Akreditace a dozor

(1) Udìlování akreditací k pùsobení jako akreditovaný poskytovatel
certifikaèních slu�eb, jako� i dozor nad dodr�ováním tohoto zákona nále�í
Úøadu.

(2) Úøad
a) udìluje a odnímá akreditace k pùsobení jako akreditovaný poskytovatel

certifikaèních slu�eb subjektùm pùsobícím na území Èeské republiky,
b) vykonává dozor nad èinností akreditovaných poskytovatelù certifikaè-

ních slu�eb a poskytovatelù certifikaèních slu�eb vydávajících kvalifiko-
vané certifikáty, ukládá jim opatøení k nápravì a pokuty za poru�ení po-
vinností podle tohoto zákona,

c) vede evidenci udìlených akreditací a jejich zmìn a evidenci poskytova-
telù certifikaèních slu�eb, kteøí Úøadu oznámili, �e vydávají kvalifikova-
né certifikáty,

d) pravidelnì uveøejòuje pøehled udìlených akreditací a pøehled poskytova-
telù certifikaèních slu�eb vydávajících kvalifikované certifikáty, a to
i zpùsobem umo�òujícím dálkový pøístup,

e) vyhodnocuje shodu nástrojù elektronického podpisu s po�adavky stano-
venými tímto zákonem a provádìcí vyhlá�kou,
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f)plní dal�í povinnosti stanovené tímto zákonem (napøíklad § 10 odst. 7, § 13
odst. 2 a § 16 odst. 2).

(3) Za úèelem výkonu dozoru je akreditovaný poskytovatel certifikaè-
ních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty povinen povìøeným zamìst-
nancùm Úøadu umo�nit v nezbytnì nutném rozsahu vstup do obchodních
a provozních prostor, na po�ádání pøedlo�it ve�kerou dokumentaci, zázna-
my, doklady, písemnosti a jiné podklady související s jeho èinností, umo�nit
jim v nezbytnì nutné míøe pøístup do svého informaèního systému a poskyt-
nout informace a ve�kerou potøebnou souèinnost.

(4) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje Úøad pøi výkonu
dozoru podle zvlá�tního právního pøedpisu.4)

4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

§ 10
Podmínky udìlení akreditace

pro poskytování certifikaèních slu�eb

(1) Ka�dý poskytovatel certifikaèních slu�eb mù�e po�ádat Úøad o udì-
lení akreditace pro výkon èinnosti akreditovaného poskytovatele certifikaè-
ních slu�eb. Podání �ádosti o akreditaci podléhá správnímu poplatku.5)

(2) V �ádosti o akreditaci podle odstavce 1 musí �adatel dolo�it
a) obchodní jméno, sídlo a identifikaèní èíslo �adatele,
b) doklad o oprávnìní k podnikatelské èinnosti a u osoby zapsané do ob-

chodního rejstøíku také výpis z obchodního rejstøíku ne star�í ne� 3 mì-
síce,

c) výpis z rejstøíku trestù podnikatele - fyzické osoby nebo statutárních
pøedstavitelù právnické osoby v pøípadì, �e �adatelem je právnická oso-
ba, ne star�í ne� 3 mìsíce,

d) vìcné, personální a organizaèní pøedpoklady pro èinnost poskytovatele
certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty podle § 6 to-
hoto zákona,

e) údaj o tom, zda �adatel ji� vydává nebo hodlá vydávat kvalifikované cer-
tifikáty,

f) doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) Jestli�e �ádost neobsahuje v�echny po�adované údaje, Úøad øízení
pøeru�í a vyzve �adatele, aby ji ve stanovené lhùtì doplnil. Jestli�e tak �ada-

tel v této lhùtì neuèiní, Úøad øízení zastaví. Správní poplatek se v takovém
pøípadì nevrací.

(4) Splòuje-li �adatel v�echny podmínky pøedepsané tímto zákonem
pro udìlení akreditace, vydá Úøad rozhodnutí, jím� mu akreditaci udìlí.
V opaèném pøípadì �ádost o udìlení akreditace zamítne.

(5) Akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb musí mít sídlo na
území Èeské republiky.

(6) Kromì èinností uvedených v tomto zákonì mù�e akreditovaný po-
skytovatel certifikaèních slu�eb bez souhlasu Úøadu pùsobit jen jako advo-
kát, notáø nebo znalec.6)

(7) Souèástí rozhodnutí Úøadu o akreditaci je ovìøení kvalifikovaného
certifikátu poskytovatele certifikaèních slu�eb Úøadem.

5) Zákon è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
6) Zákon è. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znìní zákona è. 210/1999 Sb.

Zákon è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znìní pozdìj-
�ích pøedpisù.
Zákon è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících.

§ 11
V oblasti orgánù veøejné moci je mo�né pou�ívat pouze zaruèené elektro-

nické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskyto-
vateli certifikaèních slu�eb.

§ 12
Nále�itosti kvalifikovaného certifikátu

(1) Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat
a) oznaèení, �e je vydán jako kvalifikovaný certifikát podle tohoto zákona,
b) obchodní jméno poskytovatele certifikaèních slu�eb a jeho sídlo, jako�

i údaj, �e certifikát byl vydán v Èeské republice,
c) jméno a pøíjmení podepisující osoby nebo její pseudonym s pøíslu�ným

oznaèením, �e se jedná o pseudonym,
d) zvlá�tní znaky podepisující osoby, vy�aduje-li to úèel kvalifikovaného

certifikátu,
e) data pro ovìøování podpisu, která odpovídají datùm pro vytváøení podpi-

su, je� jsou pod kontrolou podepisující osoby,
f) zaruèený elektronický podpis poskytovatele certifikaèních slu�eb, který

kvalifikovaný certifikát vydává,
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g) èíslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifi-
kaèních slu�eb,

h) poèátek a konec platnosti kvalifikovaného certifikátu,
i) pøípadnì údaje o tom, zda se pou�ívání kvalifikovaného certifikátu ome-

zuje podle povahy a rozsahu jen pro urèité pou�ití,
j) pøípadnì omezení hodnot transakcí, pro nì� lze kvalifikovaný certifikát

pou�ít.

(2) Dal�í osobní údaje smí kvalifikovaný certifikát obsahovat jen se svo-
lením podepisující osoby.

§ 13
Povinnosti akreditovaného poskytovatele certifikaèních slu�eb

pøi ukonèení èinnosti

(1) Akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb musí zámìr ukon-
èit svou èinnost ohlásit Úøadu nejménì 3 mìsíce pøed plánovaným datem
ukonèení èinnosti a musí vynalo�it ve�keré mo�né úsilí na to, aby platné
kvalifikované certifikáty byly pøevzaty jiným akreditovaným poskytovatelem
certifikaèních slu�eb. Akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb dále
musí prokazatelnì informovat ka�dou podepisující osobu, které poskytuje
své certifikaèní slu�by, o svém zámìru ukonèit svoji èinnost nejménì 2 mì-
síce pøedem.

(2) Nemù�e-li akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb zajistit,
aby platné kvalifikované certifikáty pøevzal jiný akreditovaný poskytovatel
certifikaèních slu�eb, je povinen na to vèas Úøad upozornit. V takovém pøí-
padì Úøad pøevezme evidenci vydaných kvalifikovaných certifikátù a ozná-
mí to dotèeným podepisujícím osobám.

(3) Ustanovení odstavcù 1 a 2 se pou�ijí pøimìøenì také v pøípadì, kdy�
akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb zanikne, zemøe nebo pøesta-
ne vykonávat svoji èinnost, ani� splní ohla�ovací povinnost podle odstavce 1.

§ 14
Opatøení k nápravì

(1) Zjistí-li Úøad, �e akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb
nebo poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty
poru�uje povinnosti stanovené tímto zákonem, ulo�í mu, aby ve stanovené

lhùtì sjednal nápravu, a pøípadnì urèí, jaká opatøení k odstranìní nedostat-
kù je tento poskytovatel certifikaèních slu�eb povinen pøijmout.

(2) V pøípadì, �e se akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb do-
pustí záva�nìj�ího poru�ení povinností stanovených tímto zákonem nebo ve
stanovené lhùtì neodstraní nedostatky zji�tìné Úøadem, je Úøad oprávnìn
mu udìlenou akreditaci odejmout.

(3) Rozhodne-li Úøad o odnìtí akreditace, mù�e ukonèit souèasnì plat-
nost kvalifikovaných certifikátù vydaných poskytovatelem certifikaèních slu-
�eb v dobì platnosti akreditace.

§ 15
Zru�ení kvalifikovaného certifikátu

(1) Úøad mù�e naøídit poskytovateli certifikaèních slu�eb jako pøedbì�-
né opatøení7) zneplatnìní kvalifikovaného certifikátu podepisující osoby, po-
kud existuje dùvodné podezøení, �e kvalifikovaný certifikát byl padìlán,
nebo pokud byl vydán na základì nepravdivých údajù. Naøízení o zneplat-
nìní kvalifikovaného certifikátu mù�e být vydáno také v pøípadì, kdy bylo
zji�tìno, �e podepisující osoba pou�ívá prostøedek pro vytváøení podpisu,
který vykazuje bezpeènostní nedostatky, které by umo�nily padìlání zaru-
èených elektronických podpisù nebo zmìnu podepisovaných údajù.

(2) Seznam certifikátù podle § 6 odst. 1 písm. g) musí obsahovat pøes-
ný èasový údaj, od kdy byl certifikát zneplatnìn. Zneplatnìné certifikáty
není povoleno opìtovnì zprovoznit a pou�ívat.

7) § 43 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád).

§ 16
Uznávání zahranièních certifikátù

(1) Certifikát, který je vydán zahranièním poskytovatelem certifikaè-
ních slu�eb jako kvalifikovaný ve smyslu tohoto zákona, mù�e být pou�íván
jako kvalifikovaný certifikát tehdy, je-li uznán poskytovatelem certifikaèních
slu�eb, který vydává kvalifikované certifikáty podle tohoto zákona, a za pod-
mínky, �e tento poskytovatel certifikaèních slu�eb zaruèí ve stejném rozsa-
hu jako u svých kvalifikovaných certifikátù správnost a platnost kvalifikova-
ného certifikátu vydaného v zahranièí.

(2) Certifikát, který je vydán zahranièním poskytovatelem certifikaè-
ních slu�eb jako kvalifikovaný ve smyslu tohoto zákona, je uznán jako kvali-
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fikovaný certifikát tehdy, pokud to vyplývá z rozhodnutí Úøadu nebo mezi-
národních smluv nebo pokud bude mezi pøíslu�ným zahranièním orgánem
nebo zahranièním poskytovatelem certifikaèních slu�eb a Úøadem uzavøena
dohoda o vzájemném uznávání certifikátù.

§ 17
Prostøedky pro bezpeèné vytváøení

a ovìøování zaruèených elektronických podpisù

(1) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení podpisu musí za pomoci odpo-
vídajících technických a programových prostøedkù a postupù minimálnì za-
jistit, �e
a) data pro vytváøení podpisu se mohou vyskytnout pouze jednou a �e je-

jich utajení je nále�itì zaji�tìno,
b) data pro vytváøení podpisu nelze pøi nále�itém zaji�tìní odvodit ze zna-

losti zpùsobu jejich vytváøení a �e podpis je chránìn proti padìlání s vy-
u�itím existující dostupné technologie,

c) data pro vytváøení podpisu mohou být podepisující osobou spolehlivì
chránìna proti zneu�ití tøetí osobou.

(2) Prostøedky pro bezpeèné vytváøení podpisu nesmí mìnit data, kte-
rá se podepisují, ani zabraòovat tomu, aby tato data byla pøedlo�ena pode-
pisující osobì pøed vlastním procesem podepisování.

(3) Prostøedek pro bezpeèné ovìøování podpisu musí za pomoci odpo-
vídajících technických a programových prostøedkù a postupù minimálnì
zajistit, aby
a) data pou�ívaná pro ovìøení podpisu odpovídala datùm zobrazeným oso-

bì provádìjící ovìøení,
b) podpis byl spolehlivì ovìøen a výsledek tohoto ovìøení byl øádnì zobra-

zen,
c) ovìøující osoba mohla spolehlivì zjistit obsah podepsaných dat,
d) pravost a platnost certifikátu pøi ovìøování podpisu byly spolehlivì zji�-

tìny,
e) výsledek ovìøení a toto�nost podepisující osoby byly øádnì zobrazeny,
f) bylo jasnì uvedeno pou�ití pseudonymu,
g) bylo mo�né zjistit ve�keré zmìny ovlivòující bezpeènost.

§ 18
Pokuty

(1) Akreditovanému poskytovateli certifikaèních slu�eb nebo poskyto-
vateli certifikaèních slu�eb vydávajícímu kvalifikované certifikáty, který po-
ru�í povinnost ulo�enou mu tímto zákonem, mù�e Úøad ulo�it pokutu a� do
vý�e 10 000 000 Kè.

(2) Pokud akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb nebo posky-
tovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty poru�il do
jednoho roku ode dne, kdy nabylo rozhodnutí o ulo�ení pokuty právní moci,
povinnosti ulo�ené mu tímto zákonem opakovanì, mù�e mu být ulo�ena
pokuta do vý�e 20 000 000 Kè.

(3) Akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb nebo poskytovatel
certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty, který maøí kontro-
lu provádìnou Úøadem, mù�e být potrestán poøádkovou pokutou do vý�e
1 000 000 Kè, a to i opakovanì.

(4) Osobì, která, by� z nedbalosti, neposkytne Úøadu pøi výkonu kont-
roly potøebnou souèinnost, mù�e být ulo�ena pokuta do vý�e 25 000 Kè, a to
i opakovanì.

(5) Pøi rozhodování o vý�i pokuty se pøihlí�í zejména ke zpùsobu jed-
nání, míøe zavinìní, záva�nosti, rozsahu, dobì trvání a následkùm protipráv-
ního jednání.

(6) Pokutu lze ulo�it do jednoho roku ode dne, kdy pøíslu�ný orgán po-
ru�ení povinnosti zjistil, nejdéle v�ak do tøí let ode dne, kdy k poru�ení po-
vinnosti do�lo.

(7) Pokutu vybírá Úøad. Pokutu vymáhá územní finanèní orgán podle
zvlá�tního právního pøedpisu.8)

(8) Výnos pokut je pøíjmem státního rozpoètu Èeské republiky.

8) Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

§ 19
Není-li v tomto zákonì stanoveno jinak, vztahuje se na øízení podle toho-

to zákona zvlá�tní právní pøedpis.9)

9) Zákon è. 71/1967 Sb., ve znìní zákona è. 29/2000 Sb.
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§ 20
Zmocòovací ustanovení

Úøad se zmocòuje vydávat vyhlá�ky k upøesòování podmínek stanovených
v § 6 a 17 a zpùsobu, jakým se jejich splnìní bude dokládat, a k upøesnìní
po�adavkù, které musí splòovat nástroje elektronického podpisu, a k nále�i-
tostem postupu a zpùsobu vyhodnocování shody nástrojù elektronického pod-
pisu s tìmito po�adavky.

ÈÁST DRUHÁ
Zmìna obèanského zákoníku

§ 21
Zákon è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní zákona è. 58/1969 Sb.,

zákona è. 131/1982 Sb., zákona è. 94/1988 Sb., zákona è. 188/1988 Sb., zá-
kona è. 87/1990 Sb., zákona è. 105/1990 Sb., zákona è. 116/1990 Sb., záko-
na è. 87/1991 Sb., zákona è. 509/1991 Sb., zákona è. 264/1992 Sb., zákona
è. 267/1994 Sb., zákona è. 104/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona
è. 89/1996 Sb., zákona è. 94/1996 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zákona è. 91/
1998 Sb., zákona è. 165/1998 Sb., zákona è. 159/1999 Sb., zákona è. 363/
1999 Sb., zákona è. 27/2000 Sb. a zákona è. 103/2000 Sb., se mìní takto:

V § 40 odst. 3 se doplòuje tato vìta: �Je-li právní úkon uèinìn elektronický-
mi prostøedky, mù�e být podepsán elektronicky podle zvlá�tních pøedpisù.�.

ÈÁST TØETÍ
Zmìna zákona è. 337/1992 Sb.,o správì daní a poplatkù

§ 22
Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní zákona è. 35/

1993 Sb., zákona è. 157/1993 Sb., zákona è. 302/1993 Sb., zákona è. 315/
1993 Sb., zákona è. 323/1993 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 255/1994 Sb.,
zákona è. 59/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 323/1996 Sb., zá-
kona è. 61/1997 Sb., zákona è. 242/1997 Sb., zákona è. 91/1998 Sb., zákona
è. 168/1998 Sb., zákona è. 29/2000 Sb., zákona è. 159/2000 Sb. a zákona
è. 218/2000 Sb., se mìní takto:

V § 21 odstavce 2 a 3 znìjí:

�(2) Stanoví-li tak tento nebo zvlá�tní zákon, podávají daòové subjekty
o své daòové povinnosti pøíslu�nému správci danì pøiznání, hlá�ení a vyúè-
tování na pøedepsaných tiskopisech. Tiskopisy zveøejnìné v elektronické
podobì lze podepsat elektronicky podle zvlá�tních pøedpisù.

(3) Jiná podání v daòových vìcech, jako jsou oznámení, �ádosti, ná-
vrhy, námitky, odvolání apod., lze uèinit buï písemnì nebo ústnì do proto-
kolu nebo elektronicky podepsané podle zvlá�tních pøedpisù èi za pou�ití ji-
ných pøenosových technik (dálnopis, telefax apod.).�.

ÈÁST ÈTVRTÁ
Zmìna správního øádu

§ 23
Zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve znìní zákona

è. 29/2000 Sb., se mìní takto:
V § 19 odstavec 1 zní:

�(1) Podání lze uèinit písemnì nebo ústnì do protokolu nebo v elektro-
nické podobì podepsané elektronicky podle zvlá�tních pøedpisù. Lze je té�
uèinit telegraficky; takové podání obsahující návrh ve vìci je tøeba písemnì
nebo ústnì do protokolu doplnit nejpozdìji do 3 dnù.�.

ÈÁST PÁTÁ
Zmìna obèanského soudního øádu

§ 24
Zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní zákona è. 36/

1967 Sb., zákona è. 158/1969 Sb., zákona è. 49/1973 Sb., zákona è. 20/
1975 Sb., zákona è. 133/1982 Sb., zákona è. 180/1990 Sb., zákona è. 328/
1991 Sb., zákona è. 519/1991 Sb., zákona è. 263/1992 Sb., zákona è. 24/1993 Sb.,
zákona è. 171/1993 Sb., zákona è. 117/1994 Sb., zákona è. 152/1994 Sb., zá-
kona è. 216/1994 Sb., zákona è. 84/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., záko-
na è. 160/1995 Sb., zákona è. 238/1995 Sb., zákona è. 247/1995 Sb., nálezu
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ÈÁST SEDMÁ
Zmìna zákona o ochranì osobních údajù

§ 26
Zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých

zákonù, se mìní takto:
V § 29 se doplòuje odstavec 4, který zní:

�(4) Úøad udìluje a odnímá akreditace k pùsobení jako akreditovaný po-
skytovatel certifikaèních slu�eb a provádí dozor nad dodr�ováním povinnos-
tí stanovených zákonem o elektronickém podpisu.�.

ÈÁST OSMÁ
Zmìna zákona o správních poplatcích

§ 27
Zákon è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znìní zákona è. 10/

1993 Sb., zákona è. 72/1994 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 273/1994 Sb.,
zákona è. 36/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 160/1995 Sb., zá-
kona è. 301/1995 Sb., zákona è. 151/1997 Sb., zákona è. 305/1997 Sb., zá-
kona è. 149/1998 Sb., zákona è. 157/1998 Sb., zákona è. 167/1998 Sb., záko-
na è. 63/1999 Sb., zákona è. 166/1999 Sb., zákona è. 167/1999 Sb., zákona
è. 223/1999 Sb., zákona è. 326/1999 Sb., zákona è. 352/1999 Sb., zákona
è. 357/1999 Sb., zákona è. 360/1999 Sb., zákona è. 363/1999 Sb., zákona
è. 46/2000 Sb., zákona è. 62/2000 Sb., zákona è. 117/2000 Sb., zákona
è. 133/2000 Sb., zákona è. 151/2000 Sb., zákona è. 153/2000 Sb., zákona
è. 154/2000 Sb., zákona è. 156/2000 Sb. a zákona è. 158/2000 Sb., se mìní
takto:

Ústavního soudu è. 31/1996 Sb., zákona è. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního
soudu è. 269/1996 Sb., zákona è. 202/1997 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zá-
kona è. 15/1998 Sb., zákona è. 91/1998 Sb., zákona è. 165/1998 Sb., zákona
è. 326/1999 Sb., zákona è. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu è. 2/2000 Sb.,
zákona è. 27/2000 Sb., zákona è. 30/2000 Sb., zákona è. 46/2000 Sb., záko-
na è. 105/2000 Sb., zákona è. 130/2000 Sb., zákona è. 155/2000 Sb. a záko-
na è. 220/2000 Sb., se mìní takto:

V § 42 odst. 1 vìta první zní: �Podání je mo�no uèinit písemnì, ústnì do pro-
tokolu, v elektronické podobì podepsané elektronicky podle zvlá�tních
pøedpisù, telegraficky nebo telefaxem.�.

ÈÁST �ESTÁ
Zmìna trestního øádu

§ 25
Zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní

zákona è. 57/1965 Sb., zákona è. 58/1969 Sb., zákona è. 149/1969 Sb., záko-
na è. 48/1973 Sb., zákona è. 29/1978 Sb., zákona è. 43/1980 Sb., zákona
è. 159/1989 Sb., zákona è. 178/1990 Sb., zákona è. 303/1990 Sb., zákona
è. 558/1991 Sb., zákona è. 25/1993 Sb., zákona è. 115/1993 Sb., zákona
è. 292/1993 Sb., zákona è. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu è. 214/
1994 Sb., nálezu Ústavního soudu è. 8/1995 Sb., zákona è. 152/1995 Sb.,
zákona è. 150/1997 Sb., zákona è. 209/1997 Sb., zákona è. 148/1998 Sb.,
zákona è. 166/1998 Sb., zákona è. 191/1999 Sb., zákona è. 29/2000 Sb.
a  zákona è. 30/2000 Sb., se mìní takto:

V § 59 odstavec 1 zní:

�(1) Podání se posuzuje v�dy podle svého obsahu, i kdy� je nesprávnì
oznaèeno. Lze je uèinit písemnì, ústnì do protokolu, v elektronické podobì
podepsané elektronicky podle zvlá�tních pøedpisù, telegraficky, telefaxem
nebo dálnopisem.�.

§ 25 � § 27
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1. V pøíloze k zákonu (Sazebník správních poplatkù) se doplòuje nová èást
XII, která zní:

�ÈÁST XII
ØÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU

Polo�ka 162
a) podání �ádosti o akreditaci poskytovatele certifikaèních slu�eb Kè 100 000,-
b) podání �ádosti o vyhodnocení shody nástrojù elektronického podpisu

s po�adavky Kè 10 000,-.�.

2. REJSTØÍK K SAZEBNÍKU se doplòuje o èást XII, která zní:

�ÈÁST XII
ØÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU 162.�.

3. Teèka za èástí XI se vypou�tí.

ÈÁST DEVÁTÁ
Úèinnost

§ 28
Tento zákon nabývá úèinnosti prvním dnem tøetího kalendáøního mìsíce

po dni jeho vyhlá�ení.*)

*) Red. pozn.: tj. 1. øíjna 2000.

2.2 VYHLÁ�KA O UPØESNÌNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH V § 6 a 17
ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU A O UPØESNÌNÍ
PO�ADAVKÙ NA NÁSTROJE ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Vyhlá�ka
Úøadu pro ochranu osobních údajù

è. 366/2001 Sb.,
o upøesnìní podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona

o elektronickém podpisu a o upøesnìní po�adavkù
na nástroje elektronického podpisu

Úøad pro ochranu osobních údajù (dále jen �Úøad�) stanoví podle § 20
zákona è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dal-
�ích zákonù (zákon o elektronickém podpisu):

§ 1
Pøedmìt úpravy

Tato vyhlá�ka upøesòuje podmínky stanovené v § 6 a 17 zákona o elek-
tronickém podpisu a zpùsob, jakým se jejich splnìní bude dokládat, a po�a-
davky, které musí splòovat nástroje elektronického podpisu, a nále�itosti
postupu a zpùsobu vyhodnocování shody nástrojù elektronického podpisu
s tìmito po�adavky.

§ 2
Zpùsob dokládání splnìní povinností stanovených v § 6 zákona o elektro-

nickém podpisu

(1) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty dokládá splnìní povinností stanovených v § 6 zákona o elektronickém
podpisu tìmito dokumenty
a) certifikaèní politikou,
b) certifikaèní provádìcí smìrnicí,
c) celkovou bezpeènostní politikou,
d) systémovou bezpeènostní politikou,
e) plánem pro zvládání krizových situací a plánem obnovy a

§ 1 � § 2
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f) odhadem dostateènosti finanèních zdrojù a doklady o tom, �e disponuje
tìmito finanèními zdroji.
(2) Obsahem certifikaèní politiky je zejména

a) stanovení zásad, které poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kva-
lifikované certifikáty uplatòuje pøi zaji�tìní slu�eb spojených s elektro-
nickými podpisy, a

b) popis vlastností dat pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpoví-
dajících dat pro ovìøování elektronického podpisu, která si vytváøí osoba
�ádající o vydání kvalifikovaného certifikátu a k nim� má být vydán kva-
lifikovaný certifikát; kryptografické algoritmy a jejich parametry, které
musí být pro tato data pou�ity, jsou uvedeny v pøíloze è. 1 této vyhlá�ky.

(3) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty umo�òuje trvalý dálkový pøístup ke své certifikaèní politice.

(4) Obsahem certifikaèní provádìcí smìrnice je zejména stanovení po-
stupù, které poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované cer-
tifikáty uplatòuje pøi zaji�tìní slu�eb spojených s elektronickými podpisy.

(5) Obsahem celkové bezpeènostní politiky je zejména stanovení cílù
a popis zpùsobu zaji�tìní celkové bezpeènosti poskytovatele certifikaèních
slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty.

(6) Obsahem systémové bezpeènostní politiky je zejména stanovení
cílù a popis zpùsobu zaji�tìní bezpeènosti informaèního systému, jeho� pro-
støednictvím poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované cer-
tifikáty zaji��uje slu�by spojené s elektronickými podpisy (dále jen �infor-
maèní systém pro certifikaèní slu�by�). Systémová bezpeènostní politika
obsahuje zejména
a) zpùsob uplatnìní celkové bezpeènostní politiky ve vztahu k informaèní-

mu systému pro certifikaèní slu�by,
b) popis vazeb mezi informaèním systémem pro certifikaèní slu�by a jiný-

mi informaèními systémy, které provozuje poskytovatel certifikaèních
slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty,

c) zpùsob ochrany dat a jiných prvkù informaèního systému pro certifikaè-
ní slu�by,

d) popis bezpeènostních opatøení a
e) vyhodnocení analýzy rizik.

(7) Po�adavky na celkovou bezpeènostní politiku a systémovou bez-
peènostní politiku Úøad zveøejòuje ve Vìstníku Úøadu.

(8) Obsahem plánu pro zvládání krizových situací je zejména stanovení
postupù, které jsou uplatnìny v pøípadì mimoøádné události. Mimoøádnou
událostí se pro úèely této vyhlá�ky rozumí událost, která ohro�uje poskyto-
vání slu�eb spojených s elektronickými podpisy a která nastává zejména
v dùsledku selhání informaèního systému nebo výskytu faktoru, který není
pod kontrolou poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikova-
né certifikáty.

(9) Obsahem plánu obnovy je zejména stanovení postupù pro obnovu
øádné funkce informaèního systému pro certifikaèní slu�by.

(10) Pøi zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými podpisy poskyto-
vatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty postupuje po-
dle dokumentù uvedených v odstavci 1 písm. a) a� f).

(11) Dostateèností finanèních zdrojù je schopnost poskytovatele certifi-
kaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty finanènì zabezpeèit
øádné provozování slu�eb spojených s elektronickými podpisy i s ohledem
na riziko odpovìdnosti za �kody.

§ 3
Bezpeènost postupu pøi vydávání kvalifikovaných certifikátù

a provozování seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny

(1) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty podepisuje zaruèeným elektronickým podpisem kvalifikované certifiká-
ty a seznamy kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny. Tento za-
ruèený elektronický podpis musí být zalo�ený na kvalifikovaném certifikátu
poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty.

(2) Nástroj elektronického podpisu pou�ívaný pro podepisování podle
odstavce 1 nelze pou�ít pro jiné úèely.

(3) Uvedení do provozu a zmìna provozního re�imu nástroje elektro-
nického podpisu pou�ívaného pro podepisování podle odstavce 1 vy�adují,
aby je provádìly souèasnì nejménì dvì fyzické osoby, které jsou pro tuto
èinnost urèeny poskytovatelem certifikaèních slu�eb vydávajícím kvalifiko-
vané certifikáty.

(4) V pøípadì, �e jsou data pro vytváøení elektronického podpisu pou-
�ívána pro podepisování vydávaných kvalifikovaných certifikátù a pro pode-
pisování seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, nelze
je pou�ít pro jiné úèely.

§ 3
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(5) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty zajistí dostupnost svého kvalifikovaného certifikátu nejménì dvìma na
sobì nezávislými zpùsoby.

(6) Seznam kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, je pro-
vozován tak, aby jeho dostupnost byla zaji�tìna nejménì dvìma na sobì ne-
závislými zpùsoby, které umo�òují dálkový pøístup a jsou nepøetr�itì do-
stupné.

(7) Doba mezi ukonèením platnosti kvalifikovaného certifikátu a zve-
øejnìním údaje o ukonèení této platnosti v seznamu kvalifikovaných certifi-
kátù, které byly zneplatnìny, mù�e èinit nejvý�e 12 hodin. Tento údaj obsa-
huje èíslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u poskytovatele certifikaèních
slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty, datum a èas s uvedením hodi-
ny, minuty a sekundy, od kdy byl kvalifikovaný certifikát zneplatnìn.

§ 4
Bezpeènost informaèního systému pro certifikaèní slu�by

(1) Pou�ívaný informaèní systém pro certifikaèní slu�by se pova�uje za
bezpeèný, pokud u dat, která zpracovává, je zaji�tìna dùvìrnost, integrita,
dostupnost a prokazatelnost jejich pùvodu a pokud odpovídá po�adavkùm
technické normy upravující oblast informaèní bezpeènosti.1)

(2) Za úèelem dolo�ení bezpeènosti postupù podle § 6 odst. 1 písm. j)
zákona o elektronickém podpisu poskytovatel certifikaèních slu�eb vydáva-
jící kvalifikované certifikáty zajistí zaznamenávání událostí pøi
a) vydání kvalifikovaných certifikátù,
b) ukonèení platnosti kvalifikovaných certifikátù,
c) nakládání s daty pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpovídají-

cími daty pro ovìøování elektronického podpisu poskytovatele certifikaè-
ních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty (dále jen �párová data
poskytovatele�), a to bìhem jejich celého �ivotního cyklu, a

d) nakládání s kvalifikovaným certifikátem poskytovatele certifikaèních slu-
�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty, a to bìhem celého �ivotního
cyklu tohoto certifikátu.

(3) Záznamy o událostech podle odstavce 2 musí být poøizovány, ucho-
vávány a zpracovávány se zachováním prokazatelnosti pùvodu, dostupnosti,
integrity, èasové autentiènosti a dùvìrnosti tìchto záznamù.

(4) Prostory, kde dochází k èinnosti podle odstavcù 1 a� 3 a podle § 5
odst. 1, musí být zabezpeèeny obdobnì jako objekty kategorie �D� podle
zvlá�tního právního pøedpisu.2)

(5) Za úèelem dolo�ení bezpeènosti postupù podle § 6 odst. 1 písm. j)
a k) zákona o elektronickém podpisu poskytovatel certifikaèních slu�eb vy-
dávající kvalifikované certifikáty poøizuje písemné záznamy o tom, �e oso-
by jím urèené k zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými podpisy jsou
a) seznamovány v potøebném rozsahu s dokumenty uvedenými v § 2 odst. 1

písm. a) a� e) a
b) pro�kolovány tak, aby jejich odborné pøedpoklady odpovídaly vykonáva-

né èinnosti.

1) ÈSN ISO/IEC 15408 Informaèní technologie � Bezpeènostní techniky � Kritéria pro
hodnocení bezpeènosti informaèních technologií, bezpeènostní profil odpovídající
úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4.

2) Vyhlá�ka è. 339/1999 Sb., o objektové bezpeènosti.

§ 5
Bezpeènost postupu pøi nakládání s párovými daty poskytovatele

certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty

(1) Pøi vytváøení, pou�ívání a uchovávání párových dat poskytovatele
certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty musí být jaká-
koliv manipulace s tìmito daty provádìna
a) výhradnì fyzickými osobami, které jsou pro tuto èinnost urèeny posky-

tovatelem certifikaèních slu�eb vydávajícím kvalifikované certifikáty,
b) podle postupù stanovených certifikaèní provádìcí smìrnicí a
c) v souladu se systémovou bezpeènostní politikou.

(2) Pøi vytváøení párových dat poskytovatele certifikaèních slu�eb vydá-
vajícího kvalifikované certifikáty musí být pou�ity kryptografické algoritmy
a jejich parametry, které jsou uvedeny v pøíloze è. 2 této vyhlá�ky.

(3) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty je povinen svá data pro vytváøení elektronického podpisu znièit po
ukonèení jejich �ivotního cyklu; o tom poøizuje zápis, který obsahuje
a) popis zpùsobu znièení dat,
b) datum znièení dat,
c) datum poøízení zápisu a

§ 4 � § 5
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d) jméno, pøíjmení a podpis osoby urèené poskytovatelem certifikaèních
slu�eb vydávajícím kvalifikované certifikáty k tomu, aby znièení dat za-
jistila.

(4) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty v pøípadì neoprávnìného pou�ití nebo vzniku dùvodné obavy ze zne-
u�ití svých dat pro vytváøení elektronického podpisu u�ívaných pro podepi-
sování vydávaných kvalifikovaných certifikátù a pro podepisování seznamu
kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, je bezodkladnì povinen
a) ukonèit platnost svého kvalifikovaného certifikátu, který byl k tìmto da-

tùm vydán,
b) ukonèit platnost kvalifikovaných certifikátù, které byly tìmito daty pode-

psány,
c) zpøístupnit informaci o ukonèení platnosti svého kvalifikovaného certifi-

kátu s uvedením dùvodu ukonèení platnosti, a to nejménì dvìma na sobì
nezávislými zpùsoby, které umo�òují dálkový pøístup a jsou nepøetr�itì
dostupné, a

d) informovat osoby, které byly dotèeny ukonèením platnosti kvalifikované-
ho certifikátu podle písmene a) o ukonèení platnosti jejich kvalifikova-
ných certifikátù vydaných tímto poskytovatelem certifikaèních slu�eb.
V informaci musí být uveden dùvod ukonèení platnosti kvalifikovaného
certifikátu podle písmene a).

§ 6
Ovìøení bezpeènosti pou�ívání informaèního systému pro certifikaèní slu�by

a zaji�tìní dostateèné bezpeènosti postupù, které tento systém podporují
Po�adavek na bezpeènost pou�ívání informaèního systému pro certifi-

kaèní slu�by a zaji�tìní dostateèné bezpeènosti postupù, které tento systém
podporují, se pova�uje za splnìný, pokud je dolo�en
a) dokumenty uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a� e),
b) výsledkem hodnocení, podle nìho� jsou splnìny po�adavky technické

normy upravující oblast informaèní bezpeènosti,1) a
c) písemným posudkem, jeho� souèástí je potvrzení, �e podle kontroly bez-

peènostní shody, která byla provedena podle technické normy upravují-
cí oblast informaèní bezpeènosti,3) je pou�ívání informaèního systému
pro certifikaèní slu�by v souladu se zpùsoby zaji�tìní bezpeènosti stano-
venými v dokumentech uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d). Kontrola

bezpeènostní shody musí být provádìna opakovanì, a to v�dy nejpozdìji
do 12 mìsícù od provedení poslední kontroly bezpeènostní shody.

1) ÈSN ISO/IEC 15408 Informaèní technologie � Bezpeènostní techniky � Kritéria pro
hodnocení bezpeènosti informaèních technologií, bezpeènostní profil odpovídající
úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4.

3) ÈSN ISO/IEC TR 13335 Informaèní technologie � Smìrnice pro øízení bezpeènosti
IT 1 � 3.

§ 7
Prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování zaruèeného

elektronického podpisu

(1) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu musí mít vlastnosti, které bezprostøednì pøed podepsáním datové zprá-
vy zajistí, aby podepisující osoba
a) byla informována, �e pou�ívá tento prostøedek, a
b) zadala pøístupové heslo nebo byl uplatnìn jiný obdobný autentizaèní me-

chanismus.

(2) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu musí pou�ívat kryptografické algoritmy a jejich parametry, které jsou
uvedeny v pøíloze è. 2 této vyhlá�ky.

(3) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu vy�aduje dostateènou záruku bezpeènosti; tento po�adavek se pova�u-
je za splnìný, pokud prostøedek odpovídá po�adavkùm technické normy
upravující oblast informaèní bezpeènosti.1)

(4) Splnìní po�adavkù na prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèe-
ného elektronického podpisu stanovených v § 17 zákona o elektronickém
podpisu se dokládá

a) výsledkem hodnocení prostøedku pro bezpeèné vytváøení zaruèené-
ho elektronického podpisu a seznamem technických norem upravují-
cích oblast informaèní bezpeènosti, podle kterých byl hodnocen, a

b) podrobným popisem funkce a technickou dokumentací prostøedku
pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického podpisu.

(5) Po�adavky uvedené v odstavcích 2 a� 4 musí splòovat rovnì� pro-
støedek pro bezpeèné ovìøování zaruèeného elektronického podpisu.

1) ÈSN ISO/IEC 15408 Informaèní technologie � Bezpeènostní techniky � Kritéria pro
hodnocení bezpeènosti informaèních technologií, bezpeènostní profil odpovídající
úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4

§ 6 � § 7
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2.2 Vyhlá�ka o upøesnìní podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu�

§ 8
Nále�itosti postupu a zpùsobu vyhodnocování shody nástrojù

elektronického podpisu

(1) Úøad vyhodnocuje na základì písemné �ádosti shodu nástrojù elek-
tronického podpisu urèených pro podepisování vydávaných kvalifikovaných
certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny,
s po�adavky stanovenými zákonem o elektronickém podpisu.

(2) �ádost podle odstavce 1 musí obsahovat
a) podrobný popis funkce a technickou dokumentaci nástroje elektronické-

ho podpisu podle odstavce 1 a
b) výsledek hodnocení kryptografických funkcí, které pou�ívá nástroj elek-

tronického podpisu podle odstavce 1 a které musí odpovídat po�adavkùm
Úøadu na kryptografické moduly. Tyto po�adavky Úøad zveøejòuje ve
Vìstníku Úøadu. Toto hodnocení zaji��uje zpravidla dodavatel pøíslu�né-
ho nástroje elektronického podpisu.

(3) Pokud nástroj elektronického podpisu podle odstavce 1 splòuje po-
�adavky stanovené zákonem o elektronickém podpisu a Úøad vysloví shodu,
je nástroj pova�ován za bezpeèný. Seznam nástrojù, u nich� byla vyslovena
shoda, zveøejòuje Úøad ve Vìstníku Úøadu.

§ 9
Úèinnost

Tato vyhlá�ka nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.*)

*) Red. pozn.: tj. 10. øíjna 2001.

Pøíloha è. 1 k vyhlá�ce è. 366/2001 Sb.

Kryptografické algoritmy
a jejich parametry pro data pro vytváøení elektronického podpisu

a jim odpovídající data pro ovìøování elektronického podpisu,
která si vytváøí osoba �ádající o vydání kvalifikovaného certifikátu,

a k nim� má být vydán kvalifikovaný certifikát

Podpisové
schéma

Asymetrický
algoritmus

Minimální parametry
asymetrického algoritmu

Metoda urèená pro
padding

Ha�ovací funkce

001 RSA MinModLen=1020 emsa-pkcs #1-v1.5 SHA1

002 RSA MinModLen=1020 emsa-pss SHA1

003 RSA MinModLen=1020 emsa-pkcs #1-v1.5 RIPEMD160

004 RSA MinModLen=1020 emsa-pss RIPEMD160

005 DSA
pMinLen=1024

qMinLen=160
� SHA1

006 ECDSA-Fp

qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200

� SHA1

007 ECDSA-F2m
qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200

� SHA1

008 RSA MinModLen=1020 emsa-pkcs #1-v1.5 MD5

009 RSA MinModLen=1020 emsa-pss MD5

§ 8 � § 9; Pøíloha è. 1
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Pøíloha è. 2 k vyhlá�ce è. 366/2001 Sb.

Kryptografické algoritmy
a jejich parametry pro vytváøení párových dat poskytovatele

a pro prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování
zaruèeného elektronického podpisu

Podpisová schémata

Podpisové
schéma

Asymetrický
algoritmus

Minimální
parametry

asymetrického
algoritmu

Algoritmus
pro

generování
klíèù

Metoda urèená pro
padding

Ha�ovací
funkce

001 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pkcs #1-v1.5 SHA1
002 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pss SHA1
003 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pkcs #1-v1.5 RIPEMD160
004 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pss RIPEMD160

005 DSA
pMinLen=1024
qMinLen=160

dsagen1 � SHA1

006 ECDSA-Fp

qMinLen=160
r0Min=104

MinClass=200
ecgen1 � SHA1

007 ECDSA-F2m
qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200
ecgen1 � SHA1

Algoritmy pro generování klíèù

Oznaèení generátoru
klíèù

Pou�ívané
oznaèení

Asymetrický
algoritmus

Metoda
generování
náhodných

èísel

Parametry náhodného
generátoru

4.01 rsagen1 RSA trueran EntropyBits≥128

4.02 dsagen1 DSA
trueran nebo

pseuran
(FIPS 186-2)

EntropyBits≥128 nebo
SeedLen≥128

4.03 ecgen1
ECDSA-Fp nebo

ECDSA-F2m
trueran nebo

pseuran
EntropyBits≥128 nebo

SeedLen≥128

Metody generování náhodných èísel
Oznaèení náhodného

generátoru
Pou�ívané jméno Parametry náhodného generátoru

5.01 trueran EntropyBits
5.02 pseuran SeedLen
5.03 FIPS 186-2-31 SeedLen
5.04 FIPS 186-2-32 SeedLen

2.3 NAØÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE PROVÁDÍ ZÁKON
O  ELEKTRONICKÉM PODPISU A O ZMÌNÌ NÌKTERÝCH DAL�ÍCH
ZÁKONÙ (ZÁKON O ELEKTRONICKÉM PODPISU)

Naøízení vlády è. 304/2001 Sb.,
kterým se provádí zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù (zákon o elektronickém podpisu)

Vláda naøizuje k provedení zákona è. 227/2000 Sb., o elektronickém pod-
pisu a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù (zákon o elektronickém podpisu):

§ 1
(1) Pokud ze zvlá�tních právních pøedpisù1) vyplývá pro orgány veøej-

né moci povinnost pøijmout podání uèinìné v elektronické podobì, podepsa-
né elektronicky, anebo stanoví-li zvlá�tní právní pøedpis právo orgánù veøej-
né moci èinit úkony v elektronické podobì, podepsané elektronicky, orgány
veøejné moci, vèetnì územních samosprávných celkù provádìjících výkon
státní správy v rámci pøenesené pùsobnosti, pøijmou k zaji�tìní postupu
podle zvlá�tních právních pøedpisù tato organizaènì technická opatøení:
a) zøídí podle povahy a rozsahu své èinnosti jedno nebo více pracovi�� pro

pøíjem a odesílání datových zpráv (dále jen �elektronická podatelna�),
vybavených potøebnými zaøízeními pøipojenými k veøejné datové síti, po-
pøípadì jiným datovým sítím, splòujícími po�adavky na technické a pro-
gramové vybavení podle standardù vydaných Úøadem pro veøejné infor-
maèní systémy a umo�òujícími pou�ívání zaruèeného elektronického
podpisu zalo�eného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditova-
ným poskytovatelem certifikaèních slu�eb,

b) povìøí v souladu se svým organizaèním øádem nebo jiným vnitøním orga-
nizaèním opatøením zamìstnance vytváøením a ovìøováním zaruèených
elektronických podpisù a vybaví je k tomu potøebnými prostøedky a kvali-
fikovaným certifikátem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifi-
kaèních slu�eb na základì smlouvy mezi orgánem veøejné moci a akredi-
tovaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb,

c) organizují práce v elektronické podatelnì tak, aby bylo zaji�tìno pøijímá-
ní a odesílání datových zpráv a neprodlená kontrola, zejména zda pøijaté

2.3 Naøízení vlády,  kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu� § 12.2 Vyhlá�ka o upøesnìní podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu� Pøíloha è. 2
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2.4 PO�ADAVKY ZVEØEJNÌNÉ VE VÌSTNÍKU ÚØADU
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJÙ è. 12/2001

Úøad zveøejòuje po�adavky
podle § 2 odst. 7 a § 8 odst. 2 písm. b) vyhlá�ky è. 366/2001 Sb.

Po�adavky na celkovou bezpeènostní politiku
a systémovou bezpeènostní politiku

Pøi zpracování dokumentù celková bezpeènostní politika a systémová
bezpeènostní politika se postupuje dle po�adavkù tìchto norem:

� ISO 17799 Informaèní technologie � Soubor postupù pro øízení infor-
maèní bezpeènosti

� ÈSN ISO/IEC TR 13335 Informaèní technologie � Smìrnice pro øízení
bezpeènosti IT 1 � 3.

Po�adavky na kryptografické funkce

Výsledek hodnocení kryptografických funkcí, které pou�ívá nástroj elektro-
nického podpisu pro podepisování vydávaných kvalifikovaných certifikátù
a seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, musí odpo-
vídat po�adavkùm na kryptografické moduly dle:

 Standard pro hodnocení bezpeènosti kryptografických modulù vydaný
National institute of standards and technology v USA � FIPS PUB 140-1 úro-
veò 3.

podání v elektronické podobì je èitelné, zda je podepsala osoba uvedená
na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný; pøi pøipojení bez
nepøetr�itého pøístupu k veøejné datové síti zajistí, aby k tomuto pøipoje-
ní do�lo opakovanì bìhem pracovní doby, a zároveò, aby bylo zji�tìno,
zda nepøi�la elektronická po�ta, a souèasnì, aby byla odeslána elektronic-
ká po�ta pøipravená k odeslání, a to nejménì na poèátku a pøed koncem
pracovní doby,

d) zajistí pøíjem podání v elektronické podatelnì i v pøípadì, �e je pøímo pøe-
dáno na technickém nosièi dat,

e) zveøejní elektronické adresy svých elektronických podatelen a seznam
kvalifikovaných certifikátù pøíslu�ných zamìstnancù nebo elektronické
adresy, na nich� se kvalifikované certifikáty nacházejí, a formáty dato-
vých zpráv, které jsou zpùsobilé pøijmout, a to na své úøední desce, po-
pøípadì jiným vhodným zpùsobem, jako� i zpùsobem umo�òujícím dál-
kový pøístup.

(2) Kvalifikovaný certifikát podle odstavce 1 písm. b) obsahuje kromì
nále�itostí stanovených v § 12 odst. 1 zákona o elektronickém podpisu
i oznaèení (název) orgánu veøejné moci, jeho organizaèního útvaru a funkce
zamìstnance.

(3) Pokud orgán veøejné moci pøi kontrole podle odstavce 1 písm. c)
zjistí, �e podání doruèené v elektronické podobì nebo jeho èást je neèitelné,
datová zpráva neobsahuje platný kvalifikovaný certifikát nebo �e datová
zpráva neobsahuje adresu veøejnì pøístupného seznamu kvalifikovaných
certifikátù a jednoznaèné identifikaèní èíslo kvalifikovaného certifikátu, po-
stupuje podle pøíslu�ných ustanovení zvlá�tních právních pøedpisù upravu-
jících odstraòování vad podání.

1) Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

§ 2
Toto naøízení nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna 2001.

2.4 Po�adavky zveøejnìné ve Vìstníku Úøadu pro ochranu osobních údajù è. 12/20012.3 Naøízení vlády,  kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu� § 2



44 45

3. Elektronický podpis v Evropském spoleèenství

3. ELEKTRONICKÝ PODPIS V EVROPSKÉM SPOLEÈENSTVÍ

3.1 SMÌRNICE 1999/93/ES, O ZÁSADÁCH SPOLEÈENSTVÍ
PRO ELEKTRONICKÉ PODPISY (PRACOVNÍ PØEKLAD)

Smìrnice 1999/93/EC  Evropského parlamentu a Rady,
o zásadách spoleèenství pro elektronické podpisy

Evropský parlament a Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského spoleèenství, a zejména na
èl. 47 odst. 2, èlánky 55 a 95 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise1),
s ohledem na stanovisko Hospodáøského a sociálního výboru2),
s ohledem na stanovisko Výboru regionù3),
v souladu s postupem podle èlánku 251 Smlouvy4),
vzhledem k tomu, �e

(1) Komise pøedlo�ila dne 16. dubna 1997 Evropskému parlamentu, Radì,
Hospodáøskému a sociálnímu výboru a Výboru regionù sdìlení o ev-
ropské iniciativì v oblasti elektronického obchodu;

(2) Komise pøedlo�ila dne 8. øíjna 1997 Evropskému parlamentu, Radì,
Hospodáøskému a sociálnímu výboru a Výboru regionù sdìlení na-
zvané �O zaji�tìní bezpeènosti a dùvìryhodnosti elektronické komu-
nikace � K evropským zásadám pro digitální podpisy a �ifrování�;

(3) dne 1. prosince 1997 Rada vyzvala Komisi, aby co nejdøíve pøedlo�ila
návrh smìrnice Evropského parlamentu a Rady o digitálních podpi-
sech;

(4) elektronická komunikace a obchod vy�adují �elektronické podpisy�
a s nimi související slu�by umo�òující autentizaci dat; rozdíly v pøed-
pisech èlenských státù týkajících se právního uznání elektronických
podpisù a akreditace poskytovatelù certifikaèních slu�eb by mohly
vytvoøit vá�nou pøeká�ku pou�ívání elektronické komunikace a elek-
tronického obchodu; vytvoøení jasného rámce Spoleèenství, který
upraví podmínky vztahující se k elektronickým podpisùm, posílí dù-
vìru v nové technologie a jejich obecné uznání; legislativa èlenských
státù by nemìla bránit volnému pohybu zbo�í a slu�eb na vnitøním
trhu;

(5) mìla by být podporována interoperabilita produktù elektronického
podpisu; v souladu s èlánkem 14 Smlouvy tvoøí vnitøní trh oblast bez
vnitøních hranic, v jejím� v rámci je zaji�tìn volný pohyb zbo�í; musí
být splnìny základní po�adavky, je� jsou specifické v oblasti produk-
tù elektronického podpisu, aby byl zaji�tìn volný pohyb v rámci vnitø-
ního trhu a vybudována dùvìra v elektronické podpisy, ani� by tím
bylo dotèeno Naøízení Rady (ES) è. 3381/94 z 19. prosince 1994, kte-
rým se stanoví zásady Spoleèenství pro kontrolu vývozu zbo�í dvojí-
ho u�ití5) a Rozhodnutí Rady 94/942/CFSP z 19. prosince 1994 o spo-
leèném postupu pøijatém Radou týkajícím se kontroly vývozu zbo�í
dvojího u�ití6);

(6) tato smìrnice neharmonizuje opatøení týkající se slu�eb v oblasti dù-
vìrných informací, které se øídí právními pøedpisy o veøejném poøád-
ku nebo veøejné bezpeènosti jednotlivých èlenských státù;

(7) vnitøní trh zaji��uje volný pohyb osob a v dùsledku toho obèané èlen-
ských státù ES a jiné osoby zde sídlící stále èastìji jednají s orgány ji-
ných èlenských státù; dostupnost elektronické komunikace by v tom-
to ohledu mohla být velice u�iteèná ;

(8) rychlý technický rozvoj a globální charakter internetu vy�adují pøí-
stup otevøený rùzným technologiím a slu�bám, které umo�òují auten-
tizaci dat elektronickou cestou;

(9) elektronické podpisy budou pou�ívány v rùzných situacích a v rùz-
ných aplikacích, co� povede ke vzniku celé �kály nových slu�eb a pro-
duktù souvisejících s elektronickými podpisy nebo je vyu�ívajících;1) Úø. vìst. è. C 325, 23.10.1998, s. 5.

2) Úø. vìst. è. C 40, 15.2.1999, s. 29.
3) Úø. vìst. è. C 93, 6.4.1999, s. 33.
4) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 1999 (Úø. vìst. è. C 104,

14. 4.1999, s. 49), spoleèné stanovisko Rady ze dne 28. èervna 1999 (Úø. vìst. è. C 243,
27. 8.1999, s. 33) a Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. øíjna 1999 (dopo-
sud nepublikováno v Úøedním vìstníku).

3.1 Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy (pracovní pøeklad)

5) Úø. vìst. è. L 367, 31.12.1994, s. 1. Naøízení pozmìnìné naøízením (ES) è. 837/95
(Úø. vìst. è. L 90, 21.4.1995, s. 1).

6) Úø. vìst. è. L 367, 31.12.1994, s. 8. Naøízení pozmìnìné rozhodnutím 99/193/
CFSP(Úø. vìst. è. L 73, 19.3.1999, s. 1).
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3. Elektronický podpis v Evropském spoleèenství

definice tìchto produktù a slu�eb by nemìla být omezena na vydává-
ní certifikátù a jejich správu, ale mìla by také zahrnovat ostatní slu�-
by a produkty vyu�ívající elektronické podpisy nebo s nimi souvisejí-
cí, jako jsou registraèní slu�by, slu�by èasových znaèek, adresáøové
slu�by, výpoèetní slu�by nebo poradenství v oblasti elektronických
podpisù;

(10) vnitøní trh umo�òuje poskytovatelùm certifikaèní slu�by rozvíjet pøes
hranièní èinnost, a tak zvy�ovat svoji konkurenceschopnost a nabízet
spotøebitelùm a podnikùm nové pøíle�itosti bezpeèné výmìny infor-
mací a obchodování elektronickou cestou bez ohledu na hranice; po-
skytovatelé by mìli mít mo�nost poskytovat své slu�by, ani� by byli
k této èinnosti autorizováni, aby se tak v rámci Spoleèenství podpoøi-
lo poskytování certifikaèních slu�eb prostøednictvím otevøených sítí;
autorizací se rozumí nejen jakákoliv autorizace, kterou poskytovatel
certifikaèní slu�by musí získat od vnitrostátních orgánù pøed tím, ne�
bude oprávnìn poskytovat certifikaèní slu�by, ale i jakékoli jiné opat-
øení se stejným úèinkem;

(11) dobrovolné akreditaèní systémy, jejich� cílem je zaji�tìní vy��í úrov-
nì poskytování slu�eb, mohou poskytovatelùm certifikaèních slu�eb
nabídnout vhodný rámec pro dal�í rozvoj jejich slu�eb a pro dosa�ení
úrovnì dùvìryhodnosti, bezpeènosti a kvality po�adované vývojem
trhu; uvedené systémy by mìly podpoøit mezi poskytovateli certifi-
kaèních slu�eb rozvoj �best practice�; mìlo by být ponecháno na po-
skytovatelích certifikaèních slu�eb, zda budou vstupovat do tìchto
akreditaèních systémù a vyu�ívat je;

(12) certifikaèní slu�by mohou nabízet buï veøejnoprávní subjekty nebo
právnické èi fyzické osoby, které jsou zalo�eny v souladu s vnitrostát-
ními právními pøedpisy; èlenské státy by nemìly bránit poskytovate-
lùm certifikaèních slu�eb, aby pùsobili mimo rámec dobrovolných
akreditaèních systémù; mìlo by být zaji�tìno, aby tyto akreditaèní
systémy neomezovaly soutì� v oblasti certifikaèních slu�eb;

(13) èlenské státy si mohou zvolit zpùsob, jakým zajistí dohled nad dodr-
�ováním této smìrnice; tato smìrnice nevyluèuje vytvoøení systému
dohledu na bázi soukromého sektoru; tato smìrnice nezavazuje po-
skytovatele certifikaèních slu�eb, aby se nacházeli pod dohledem ja-
kéhokoli platného akreditaèního systému;

(14) je dùle�ité, aby bylo dosa�eno rovnováhy mezi potøebami spotøebite-
lù a výrobcù;

(15) pøíloha III obsahuje po�adavky na prostøedky pro bezpeèné vytváøení
podpisù tak, aby byla zaji�tìna funkènost zaruèených elektronických
podpisù; nepokrývá celý systém prostøedí, ve kterém se tyto prostøed-
ky pou�ívají; fungování vnitøního trhu vy�aduje, aby Komise a èlen-
ské státy jednaly rychle a umo�nily tak ustanovení subjektù, které
budou povìøeny vyhodnocování shody prostøedkù pro bezpeèné vy-
tváøení podpisù s po�adavky uvedenými v pøíloze III; pro splnìní po-
�adavkù trhu je nezbytné, aby vyhodnocování shody bylo provádìno
vèas a efektivnì;

(16) tato smìrnice pøispívá k pou�ívání a k právnímu uznání elektronic-
kých podpisù v rámci Spoleèenství; pro elektronické podpisy pou�í-
vané výluènì v systémech, které jsou provozovány na základì dobro-
volných dohod uzavøených podle soukromého práva urèitým poètem
úèastníkù, není nezbytný regulaèní rámec; v mezích stanovených vni-
trostátními pøedpisy je nezbytné respektovat svobodu smluvních
stran sjednávat si mezi sebou podmínky uznávání elektronických
podpisù; mìla by být uznána právní úèinnost elektronických podpisù
pou�ívaných v takových systémech a jejich pøípustnost jako dùkazù
v soudním øízení;

(17) cílem této smìrnice není harmonizace vnitrostátních právních pøed-
pisù týkajících se smluvních vztahù, zejména uzavírání a realizace
smluv, ani jiných nále�itostí nesmluvní podstaty týkajících se podpi-
sù; z tohoto dùvodu je nezbytné, aby se ustanovení o právních úèin-
cích elektronických podpisù nedotkla po�adavkù na formu, které
upravují vnitrostátní právní pøedpisy pro uzavírání smluv, ani pravi-
del upravujících místo uzavøení smlouvy;

(18) uchovávání a kopírování dat pro vytváøení podpisù by mohlo ohrozit
právní platnost elektronických podpisù;

(19) elektronické podpisy budou pou�ívány ve veøejném sektoru uvnitø
vnitrostátních orgánù a orgánù Spoleèenství a pøi komunikaci mezi tì-
mito orgány navzájem a mezi tìmito orgány a obèany a hospodáøský-
mi subjekty, napøíklad v oblasti veøejných zakázek, daní, sociálního
zabezpeèení, zdravotnictví a soudnictví;

(20) harmonizovaná kritéria týkající se právních úèinkù elektronických
podpisù budou zárukou jednotného právního rámce Spoleèenství;
vnitrostátní právní pøedpisy upravují rùzné po�adavky týkající se
právní platnosti vlastnoruèních podpisù; pro potvrzení toto�nosti oso-
by, která se elektronicky podepisuje, lze pou�ít certifikáty; zaruèené
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elektronické podpisy zalo�ené na kvalifikovaných certifikátech vedou
k zaji�tìní vy��í úrovnì bezpeènosti; zaruèené elektronické podpisy
zalo�ené na kvalifikovaných certifikátech a vytvoøené prostøedky pro
bezpeèné vytváøení podpisù lze z právního hlediska pova�ovat za rov-
nocenné vlastnoruèním podpisùm pouze za pøedpokladu, �e jsou na-
plnìny po�adavky na vlastnoruèní podpisy;

(21) aby do�lo k obecnému pøijetí elektronických autentizaèních metod, je
tøeba zajistit, aby elektronické podpisy mohly být ve v�ech èlenských
státech pou�ívány jako dùkazy v soudním øízení; právní uznání elek-
tronických podpisù by mìlo být zalo�eno na objektivních kritériích
a nemìlo by záviset na autorizaci poskytovatelù certifikaèních slu�eb;
vnitrostátní právní pøedpisy vymezí právní oblasti, ve kterých lze po-
u�ívat elektronické dokumenty a elektronické podpisy; touto smìrni-
cí nejsou dotèeny pravomoci vnitrostátního soudu rozhodovat o sou-
ladu s po�adavky této smìrnice ani vnitrostátní pøedpisy o volném
právním hodnocení dùkazù;

(22) poskytovatelé certifikaèních slu�eb, kteøí poskytující certifikaèní slu�-
by veøejnosti, podléhají vnitrostátním právním pøedpisùm o odpovìd-
nosti;

(23) rozvoj mezinárodního elektronického obchodu vy�aduje uzavírání
pøes hranièních dohod týkajících se tøetích státù; pro zaji�tìní intero-
perabilty na globální úrovni bude výhodné uzavírat se tøetími státy do-
hody o mnohostranných pravidlech v oblasti vzájemného uznávání
certifikaèních slu�eb;

(24) pro zvý�ení dùvìry u�ivatelù v elektronickou komunikaci a elektro-
nický obchod je nezbytné, aby poskytovatelé certifikaèních slu�eb do-
dr�ovali právní pøedpisy o ochranì dat a soukromí jednotlivcù;

(25) ustanovení o pou�ívání pseudonymù v certifikátech by nemìla bránit
èlenským státùm, aby vy�adovaly ovìøování toto�nosti osob podle
vnitrostátních právních pøedpisù èi právních pøedpisù Spoleèenství;

(26) opatøení nezbytná pro zavedené této smìrnice jsou pøijímána v sou-
ladu s Rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. èervna 1999 o postu-
pech pro výkon provádìcích pravomocí svìøených Komisi7);

(27) dva roky po zavedení této smìrnice ji Komise pøezkoumá, aby se
mimo jiné pøesvìdèila, �e vývoj technologií nebo zmìny v právním
prostøedí nevytvoøily pøeká�ky pro dosa�ení cílù v této smìrnici sta-
novených; Komise by mìla pøezkoumat vliv na související technické
oblasti a pøedlo�it zprávu Evropskému parlamentu a Radì;

(28) V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality uvedenými
v èlánku 5 Smlouvy není mo�né, aby èlenské státy samostatnì v do-
stateèné míøe dosáhly vytvoøení harmonizovaného právního rámce
pro pou�ívání elektronických podpisù a souvisejících slu�eb, a je tedy
vhodné, aby toho bylo dosa�eno v rámci celého Spoleèenství; tato
smìrnice nestanoví více, ne� co je nezbytné pro dosa�ení tohoto cíle,

Pøijaly tuto smìrnici:

Èlánek 1
Pùsobnost

Úèelem této smìrnice je umo�nit pou�ití elektronických podpisù a pøi-
spìt k jejich právnímu uznávání. Aby bylo mo�né zajistit øádné fungování
vnitøního trhu, stanovuje tato smìrnice právní rámec pro elektronické pod-
pisy a nìkteré certifikaèní slu�by.

Tato smìrnice se nevztahuje na hlediska spojená s uzavíráním a platnos-
tí smluv èi jiných právních závazkù, pokud vnitrostátní právní pøedpisy nebo
právní pøedpisy Spoleèenství upravují po�adavky na jejich formu, touto
smìrnicí nejsou rovnì� dotèena pravidla a omezení, která upravují pou�ívá-
ní dokumentù a která jsou obsa�ena ve vnitrostátních právních pøedpisech
èi právních pøedpisech Spoleèenství.

Èlánek 2
Definice

Pro úèely této smìrnice:
(1) �elektronickým podpisem� se rozumí data v elektronické podobì, kte-

rá jsou pøipojena k jiným elektronickým datùm nebo jsou s nimi lo-
gicky spojena a která slou�í jako metoda autentizace;
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(2) �zaruèeným elektronickým podpisem*)� se rozumí elektronický pod-
pis, který splòuje tyto po�adavky:
(a) je jednoznaènì spojen s podepisující osobou;
(b) umo�òuje identifikovat podepisující osobu;
(c) je vytvoøen s vyu�itím prostøedkù, které podepisující osoba mù�e

mít plnì pod svou kontrolou;
(d) je spojen s daty, ke kterým se vztahuje tak, aby bylo mo�no zjistit

jakoukoliv následnou zmìnu tìchto dat;
(3) �podepisující osobou� se rozumí jakákoliv osoba, která má prostøedek

pro vytváøení podpisu a která jedná svým jménem nebo jménem jiné
fyzické nebo právnické osoby nebo subjektu, který zastupuje;

(4) �daty pro vytváøení podpisu� se rozumí jedineèná data, jako jsou kódy
nebo soukromé kryptografické klíèe, která podepisující osoba pou�í-
vá k vytváøení elektronického podpisu;

(5) �prostøedkem pro vytváøení podpisu� se rozumí konfigurovaný software
nebo hardware pou�ívaný k implementaci dat pro vytváøení podpisu;

(6) �prostøedkem pro bezpeèné vytváøení podpisu� se rozumí prostøedek
pro vytváøení podpisu, který splòuje po�adavky uvedené v pøíloze III;

(7) �daty pro ovìøování podpisu� se rozumí data, jako jsou kódy nebo ve-
øejné kryptografické klíèe, která se pou�ívají pro ovìøování elektronic-
kého podpisu;

(8) �prostøedkem pro ovìøování podpisu� se rozumí konfigurovaný soft-
ware nebo hardware pou�ívaný k implementaci dat pro ovìøování
podpisu;

(9) �certifikátem� se rozumí elektronické osvìdèení, které spojuje data
pro ovìøování podpisu s urèitou osobou a potvrzuje identitu této osoby;

(10) �kvalifikovaným certifikátem� se rozumí certifikát, který splòuje po-
�adavky uvedené v pøíloze I a je vydán poskytovatelem certifikaèních
slu�eb, který splòuje po�adavky uvedené v pøíloze II;

(11) �poskytovatelem certifikaèních slu�eb� se rozumí subjekt nebo práv-
nická èi fyzická osoba, která vydává certifikáty nebo poskytuje jiné
slu�by spojené s elektronickými podpisy;

(12) �produktem elektronického podpisu� se rozumí hardware nebo soft-
ware, nebo jejich souèásti, který je urèen k tomu, aby jej poskytovatel
certifikaèních slu�eb pou�íval pro zaji�tìní slu�eb vztahujících se

k elektronickým podpisùm nebo který je urèen pro vytváøení nebo
ovìøování elektronických podpisù;

(13) �dobrovolnou akreditací� se rozumí jakákoliv autorizace, která sta-
noví zvlá�tní práva a povinnosti pro poskytování certifikaèních slu�eb
a kterou udìluje na �ádost dotèeného poskytovatele certifikaèních
slu�eb veøejnoprávní èi soukromý subjekt povìøený stanovením tìchto
práv a povinností a dohledem nad jejich dodr�ováním, pøièem� posky-
tovatel certifikaèních slu�eb není oprávnìn vykonávat práva vyplývají-
cí z autorizace, dokud neobdr�í rozhodnutí od tohoto subjektu.

Èlánek 3
Pøístup na trh

1. Èlenské státy nebudou poskytování certifikaèních slu�eb podmiòovat au-
torizací.

2. Ani� by tím bylo dotèeno ustanovení odstavce 1, mohou èlenské státy za-
vést nebo ponechat v platnosti dobrovolné akreditaèní systémy, jejich� cí-
lem je zvý�it úroveò zaji��ování certifikaèních slu�eb. Ve�keré podmín-
ky spojené s tìmito systémy musí být objektivní, transparentní, úmìrné
a nediskriminaèní. Èlenské státy nesmí omezovat poèet akreditovaných
poskytovatelù certifikaèních slu�eb z dùvodù, které spadají do pùsobnos-
ti této smìrnice.

3. Ka�dý èlenský stát zajistí zavedení odpovídajícího systému, který umo�-
ní dohled nad poskytovateli certifikaèních slu�eb, kteøí vydávají kvalifi-
kované certifikáty pro veøejnost a mají sídlo na jeho území.

4. Pøíslu�né veøejnoprávní èi soukromé subjekty povìøené èlenskými státy
stanoví shodu prostøedkù pro bezpeèné vytváøení podpisù s po�adavky
uvedenými v pøíloze III. V souladu s postupem uvedeným v èlánku 9 sta-
noví Komise kritéria, podle nich� èlenské státy stanoví, zda mù�e být
daný subjekt povìøen.

Rozhodnutí subjektù, které jsou uvedeny v prvním pododstavci, o sho-
dì s po�adavky uvedenými v pøíloze III uznají v�echny èlenské státy.

5. Komise mù�e v souladu s postupem uvedeným v èlánku 9 stanovit a zve-
øejnit v Úøedním vìstníku Evropských spoleèenství referenèní èísla obec-
nì uznávaných standardù pro produkty elektronického podpisu. Pokud
produkt elektronického podpisu splòuje tyto standardy, pøedpokládají
èlenské státy, �e rovnì� existuje shoda s po�adavky uvedenými v pøílo-
ze II, bodì f) a v pøíloze III.

*) V originálu "advanced electronic signature", pojem �zaruèený elektronický podpis�
je pou�it v zákonu o elektronickém podpisu.
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6. Èlenské státy a Komise spolupracují pøi podpoøe rozvoje a pou�ívání pro-
støedkù pro ovìøování podpisu s ohledem na doporuèení pro bezpeèné
ovìøování uvedené v pøíloze IV a v zájmu spotøebitele.

7. Èlenské státy mohou pou�ívání elektronických podpisù ve veøejnopráv-
ním sektoru podmínit pøípadnými doplòujícími po�adavky. Tyto po�a-
davky musí být objektivní, transparentní, úmìrné a nediskriminaèní
a musí se vztahovat výluènì na specifické vlastnosti daného pou�ití. Tyto
podmínky nesmìjí vytváøet pøeká�ky pro pøes hranièní slu�by.

Èlánek 4
Zásady vnitøního trhu

1. Ka�dý èlenský stát bude pro poskytovatele certifikaèních slu�eb se síd-
lem na svém území a pro slu�by, které poskytují, uplatòovat vnitrostátní
pøedpisy, které pøijme v souladu s touto smìrnicí. Èlenské státy nesmí
v oblastech, na které se vztahuje tato smìrnice, omezovat poskytování
certifikaèních slu�eb pocházejících z jiného èlenského státu.

2. Èlenské státy umo�ní volný obìh produktù elektronického podpisu, kte-
ré jsou v souladu s touto smìrnicí, na vnitøním trhu.

Èlánek 5
Právní úèinky elektronických podpisù

1. Èlenské státy zajistí, aby zaruèené elektronické podpisy zalo�ené na kva-
lifikovaných certifikátech a vytvoøené pomocí prostøedkù pro bezpeèné
vytváøení podpisu:
(a) splòovaly právní po�adavky na podpis ve vztahu k datùm v elektro-

nické podobì stejnì, jako vlastnoruèní podpisy splòují tyto po�adav-
ky ve vztahu k datùm na papíøe; a

(b) byly pøijímány jako dùkazy v soudním øízení.

2. Èlenské státy zajistí, aby elektronickým podpisùm nebyla odpírána práv-
ní úèinnost a aby nebyly odmítány jako dùkazy v soudním øízení pouze
z toho dùvodu, �e:
� jsou v elektronické podobì, nebo
� nejsou zalo�eny na kvalifikovaném certifikátu, nebo
� nejsou zalo�eny na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditova-

ným poskytovatelem certifikaèních slu�eb, nebo
� nejsou vytvoøeny pomocí prostøedku pro bezpeèné vytváøení podpisu.

Èlánek 6
Odpovìdnost

1. Èlenské státy zajistí, aby poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydá
pro veøejnost certifikát jako kvalifikovaný certifikát nebo který se veøej-
nosti za takový certifikát zaruèí, byl odpovìdný za �kodu zpùsobenou ja-
kémukoliv subjektu nebo právnické èi fyzické osobì, která se na tento
certifikát dùvodnì spoléhá, a to pøinejmen�ím:
(a) pokud jde o pøesnost ve�kerých informací obsa�ených v kvalifikova-

ném certifikátu v dobì jeho vydání a o uvedení ve�kerých pøedepsa-
ných údajù pro kvalifikovaný certifikát;

(b) pokud jde o uji�tìní, �e v dobì vydání certifikátu mìla podepisující
osoba uvedená v kvalifikovaném certifikátu data pro vytváøení podpi-
su odpovídající datùm pro ovìøování podpisu, která jsou uvedena
v certifikátu nebo z nìj identifikovatelná;

(c) pokud jde o uji�tìní, �e data pro vytváøení podpisu a data pro ovìøo-
vání podpisu mohou být pou�ita doplòujícím zpùsobem v tìch pøípa-
dech, kdy poskytovatel certifikaèních slu�eb generuje oboje tato data;

leda�e poskytovatel certifikaèních slu�eb proká�e, �e nejednal nedbale.

2. Èlenské státy pøinejmen�ím zajistí, aby poskytovatel certifikaèních slu-
�eb, který vydá certifikát jako kvalifikovaný certifikát, byl odpovìdný za
�kody zpùsobené kterémukoliv subjektu nebo právnické èi fyzické oso-
bì, které se na tento certifikát dùvodnì spoléhají, pokud opomene zare-
gistrovat revokaci certifikátu, leda�e poskytovatel certifikaèních slu�eb
proká�e, �e nejednal nedbale.

3. Èlenské státy zajistí, aby poskytovatel certifikaèních slu�eb mohl v kvali-
fikovaném certifikátu uvést omezení pro jeho pou�ití za pøedpokladu, �e
omezení je rozpoznatelné tøetími stranami. Poskytovatel certifikaèních
slu�eb není odpovìdný za �kody vyplývající z pou�ití kvalifikovaného
certifikátu, které pøesahuje omezení v nìm uvedená.

4. Èlenské státy zajistí, aby poskytovatel certifikaèních slu�eb mohl v kvali-
fikovaném certifikátu uvést omezení hodnoty transakce, pro kterou lze
certifikát pou�ít za pøedpokladu, �e omezení je rozpoznatelné tøetími
stranami.

Poskytovatel certifikaèních slu�eb není odpovìdný za �kody vyplývající
z pøekroèení tohoto maximálního omezení.
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5. Ustanovením odstavcù 1 a� 4 není dotèena Smìrnice Rady 93/13/EHS
z 5. dubna 1993 o nerovných podmínkách ve spotøebitelských smlouvách
(o zneu�ití postavení ve spotøebitelských smlouvách)8).

Èlánek 7
Mezinárodní hlediska

1. Èlenské státy zajistí, aby certifikáty, které poskytovatel certifikaèních slu-
�eb se sídlem ve tøetím státu vydá jako kvalifikované certifikáty, byly
uznávány jako právnì rovnocenné certifikátùm vydaným poskytovate-
lem certifikaèních slu�eb se sídlem ve Spoleèenství, pokud:
(a) poskytovatel certifikaèních slu�eb splòuje podmínky uvedené v této

smìrnici a byl akreditován v rámci dobrovolného akreditaèního sys-
tému ustanoveného v èlenském státì; nebo

(b) poskytovatel certifikaèních slu�eb se sídlem ve Spoleèenství, který
splòuje podmínky uvedené v této smìrnici, se za tento certifikát za-
ruèí; nebo

(c) certifikát nebo poskytovatel certifikaèních slu�eb je uznáván na zákla-
dì dvoustranné nebo mnohostranné dohody mezi Spoleèenstvím
a tøetími státy nebo mezinárodními organizacemi.

2. S cílem usnadnit pøes hranièní certifikaèní slu�by s tøetími státy a právní
uznání zaruèených elektronických podpisù pocházejících ze tøetích stá-
tù uèiní Komise v oblastech, kde je to vhodné, návrhy vedoucí k efektivní
implementaci standardù a mezinárodních dohod vztahujících se k certi-
fikaèním slu�bám. V pøípadì potøeby pøedlo�í Radì návrhy na odpovída-
jící zmocnìní pro jednání o dvoustranných a mnohostranných dohodách
se tøetími státy a mezinárodními organizacemi. Rada rozhoduje kvalifi-
kovanou vìt�inou.

3. Kdykoliv bude Komise informována o obtí�ích s pøístupem na trh tøetích
státù, mù�e pøedlo�it Radì návrhy na udìlení odpovídajícího zmocnìní
pro vyjednávání srovnatelných práv pro pùsobení Spoleèenství v tìchto
tøetích státech. Rada se usná�í kvalifikovanou vìt�inou.

Opatøeními pøijatými v souladu s tímto odstavcem nebudou dotèeny zá-
vazky Spoleèenství a èlenských státù vyplývající z pøíslu�ných meziná-
rodních dohod.

Èlánek 8
Ochrana dat

1. Èlenské státy zajistí, aby poskytovatelé certifikaèních slu�eb a vnitrostát-
ní subjekty odpovìdné za akreditaci nebo dohled plnily po�adavky sta-
novené ve smìrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. øíjna
1995 o ochranì jednotlivcù v souvislosti se zpracováním osobních údajù
a o volném pohybu tìchto údajù9).

2. Èlenské státy zajistí, aby poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydá-
vá certifikáty pro veøejnost, mohl shroma�ïovat osobní údaje získané
pouze pøímo od dotèené osoby nebo s jejím výslovným souhlasem a pou-
ze v rozsahu nezbytném pro vydání a správu certifikátu. Pro jiné úèely
nelze údaje shroma�ïovat ani zpracovávat bez výslovného souhlasu do-
tèené osoby.

3. Ani� jsou dotèeny právní úèinky pøiznané vnitrostátními pøedpisy pseu-
donymùm, nesmìjí èlenské státy bránit poskytovatelùm certifikaèních
slu�eb, aby v certifikátu namísto jména podepisující osoby uvedli pseu-
donym.

Èlánek 9
Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro elektronický podpis, dále nazývaný
�Výbor�.

2. Odkazuje-li se na toto ustanovení, pou�ijí se èlánky 4 a 7 Rozhodnutí
1999/468/ES s ohledem na èlánek 8 uvedeného rozhodnutí.
Doba uvedená v èl. 4 odst. 3 Rozhodnutí 1999/468/ES je tøi mìsíce.

3. Výbor pøijme svùj jednací øád.

Èlánek 10
Cíle výboru

Výbor objasní po�adavky uvedené v pøílohách této smìrnice, kritéria uve-
dená v èl. 3 odst. 4 a v�eobecnì uznávané standardy pro produkty elektro-
nického podpisu stanovené a zveøejnìné v souladu s èl. 3 odst. 5, a to v sou-
ladu s postupem uvedeným v èl. 9 odst. 2.

8) Úø. vìst. è. L 95, 21.4.1993, s. 29.

3.1 Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy (pracovní pøeklad)

9) Úø. vìst. è. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Èlánek 11
Oznámení

1. Èlenské státy oznámí Komisi a ostatním èlenským státùm:
(a) informace o dobrovolných akreditaèních systémech na vnitrostátní

úrovni, vèetnì ve�kerých doplòujících po�adavkù podle èl. 3 odst. 7;
(b) názvy a sídla vnitrostátních orgánù odpovìdných za akreditaci a do-

hled, jako� i subjektù uvedených v èl. 3 odst. 4;
(c) názvy a sídla v�ech vnitrostátních akreditovaných poskytovatelù cer-

tifikaèních slu�eb.
2.  Èlenské státy oznámí ve�keré informace uvedené v odstavci 1 co nejdøí-

ve, co� platí i pro pøípadné zmìny.

Èlánek 12
Pøezkoumání

1. Komise pøezkoumá pùsobení této smìrnice a podá o nìm zprávu Evrop-
skému parlamentu a Radì nejpozdìji do 19. èervence 2003.

2. V rámci pøezkoumání lze mimo jiné stanovit, zda je vhodné zmìnit pù-
sobnost této smìrnice s pøihlédnutím k rozvoji techniky, trhu a právního
rámce. Zpráva bude obsahovat na základì získaných zku�eností zejmé-
na zhodnocení hledisek týkajících se harmonizace. V pøípadì potøeby
budou ke zprávì pøipojeny legislativní návrhy.

Èlánek 13
Realizace

1. Èlenské státy uvedou v úèinnost právní a správní pøedpisy nezbytné pro
dosa�ení souladu s touto smìrnicí nejpozdìji do 19. èervence 2001. Ne-
prodlenì o nich uvìdomí Komisi.

Tato opatøení pøijatá èlenskými státy musí obsahovat odkaz na tuto smìr-
nici anebo musí být takový odkaz uèinìn pøi jejich úøedním vyhlá�ení.
Zpùsob odkazu si stanoví èlenské státy.

2. Èlenské státy sdìlí Komisi znìní nejdùle�itìj�ích ustanovení vnitrostát-
ních právních pøedpisù, které pøijmou v oblasti pùsobnosti této smìrnice.

Èlánek 14
Nabytí úèinnosti

Tato smìrnice nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Úøedním vìstníku
Evropských spoleèenství.

Èlánek 15
Urèení

Tato smìrnice je urèena èlenským státùm.

V Bruselu dne 13. prosince 1999

Pøíloha I

Po�adavky na kvalifikované certifikáty
Kvalifikované certifikáty musí obsahovat:

(a) oznaèení, �e certifikát je vydán jako kvalifikovaný certifikát;
(b) oznaèení poskytovatele certifikaèních slu�eb a státu, ve kterém má

poskytovatel sídlo;
(c) jméno podepisující osoby nebo pseudonym, který je jako takový

oznaèen;
(d) zvlá�tní znaky podepisující osoby, pokud jsou dùle�ité pro úèel, pro

nìj� je certifikát urèen;
(e) data pro ovìøování podpisu, která odpovídají datùm pro vytváøení

podpisu, která jsou pod kontrolou podepisující osoby;
(f) oznaèení poèátku a konce doby platnosti certifikátu;
(g) identifikaèní kód certifikátu;
(h) zaruèený elektronický podpis poskytovatele certifikaèních slu�eb,

který certifikát vydává;
(i) pøípadnì omezení pou�itelnosti certifikátu; a
(j) pøípadnì omezení hodnot transakcí, pro nì� lze certifikát pou�ít.

3.1 Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy (pracovní pøeklad)
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Pøíloha II

Po�adavky na poskytovatele certifikaèních slu�eb,
kteøí vydávají kvalifikované certifikáty

Poskytovatelé certifikaèních slu�eb musí:

(a) prokázat spolehlivost nezbytnou pro poskytování certifikaèních slu�eb;
(b) zajistit provozování rychlého a bezpeèného seznamu a bezpeèné

a okam�ité revokaèní slu�by;
(c) zajistit, aby datum a èas, kdy je certifikát vydán nebo revokován,

mohly být pøesnì urèeny;
(d) ovìøit odpovídajícími prostøedky v souladu s vnitrostátními právními

pøedpisy toto�nost a pøípadnì zvlá�tní znaky osoby, které je kvalifi-
kovaný certifikát vydáván;

(e) zamìstnávat personál, který má odborné znalosti, zku�enosti a kvali-
fikaci nezbytné pro poskytování slu�eb, zejména schopnosti øízení,
odborné znalosti v oblasti technologie elektronických podpisù a dù-
kladnou znalost pøíslu�ných bezpeènostních postupù; rovnì� musí
pou�ívat adekvátní administrativní a øídící postupy, které odpovídají
uznávaným standardùm a jsou s nimi ve shodì;

(f) pou�ívat dùvìryhodné systémy a produkty, které jsou chránìny proti
modifikacím, a zajistit technickou a kryptografickou bezpeènost po-
stupù, které tyto systémy a produkty podporují;

(g) pøijmout opatøení proti padìlání certifikátù a pokud poskytovatel cer-
tifikaèních slu�eb generuje data pro vytváøení podpisu, zajistit jejich
utajení v prùbìhu generování tìchto dat;

(h) mít k dispozici dostateèné finanèní zdroje na provoz v souladu s po-
�adavky uvedenými v této smìrnici, a zejména k tomu, aby mohl nést
odpovìdnost za vzniklé �kody, napø. uzavøením vhodného poji�tìní;

(i) zaznamenávat ve�keré informace vztahující se ke kvalifikovaným cer-
tifikátùm a uchovávat je po pøimìøenou dobu, pøedev�ím pro potøeby
poskytnutí dùkazu o certifikaci pro úèely soudního øízení. Záznamy
mohou být v elektronické podobì;

(j) neuchovávat ani nekopírovat data pro vytváøení podpisu osoby, které
poskytovatel certifikaèních slu�eb poskytl slu�bu klíèového hospo-
dáøství;

(k) pøed uzavøením smluvního vztahu s osobou, která po�aduje certifikát
na podporu svého elektronického podpisu, informovat tuto osobu po-
mocí komunikaèních prostøedkù umo�òujících trvalý dálkový pøístup

o pøesných lhùtách a podmínkách pou�ití certifikátu, vèetnì ve�ke-
rých omezení stanovených pro jeho pou�ití, o existenci dobrovolné-
ho akreditaèního systému a o postupech pøi øe�ení reklamací a sporù.
Tyto informace, které lze pøedat elektronickou cestou, musí mít pí-
semnou podobu a musí být ve snadno srozumitelném jazyce. Pøíslu�-
né èásti tìchto informací musí být na vy�ádání k dispozici tøetím stra-
nám, které se spoléhají na tento certifikát;

(l) pou�ívat dùvìryhodný systém pro uchovávání certifikátù v ovìøitelné
podobì takovým zpùsobem, aby:
� vstupy a zmìny mohly provádìt pouze povìøené osoby,
� bylo mo�no kontrolovat autentiènost informací,
� certifikáty byly veøejnì pøístupné pro vyhledávání pouze tehdy, po-

kud k tomu dr�itel certifikátu poskytl souhlas a
� operátorovi byly zjevné jakékoliv technické zmìny poru�ující tyto

bezpeènostní po�adavky.

Pøíloha III

Po�adavky na prostøedek pro bezpeèné vytváøení podpisu
1. Prostøedky pro bezpeèné vytváøení podpisu musí vhodnými technickými

prostøedky a postupy pøinejmen�ím zajistit, aby:
(a) se data pro vytváøení podpisu pou�ívaná pro generování podpisu

mohla vyskytnout pouze jedenkrát a aby bylo dostateènì zaji�tìno
jejich utajení;

(b) bylo dostateènì zaji�tìno, �e data pro vytváøení podpisu pou�ívaná
pro generování podpisu nelze odvodit a �e podpis je chránìn souèas-
nou dostupnou technologií proti padìlání ;

(c) podepisující osoba mìla mo�nost svá data pro vytváøení podpisu po-
u�ívaná pro generování podpisu spolehlivì chránit proti jejich zne-
u�ití tøetí osobou.

2. Prostøedky pro bezpeèné vytváøení podpisu nesmìjí mìnit data, která
mají být podepsána, ani bránit tomu, aby tato data byla pøedlo�ena po-
depisující osobì pøed vlastním procesem podepisování.

3.1 Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy (pracovní pøeklad)
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Pøíloha IV

Doporuèení pro bezpeèné ovìøování podpisu
V prùbìhu procesu ovìøování podpisu by s dostateènou jistotou mìlo být
zaji�tìno, aby:

(a) data pou�ívaná pro ovìøování podpisu odpovídala datùm zobrazeným
ovìøovateli;

(b) podpis byl spolehlivì ovìøen a výsledek tohoto ovìøení byl správnì
zobrazen;

(c) ovìøovatel mohl, podle potøeby, spolehlivì zjistit obsah podepsaných dat;
(d) bylo mo�no spolehlivì ovìøit pravost a platnost certifikátu nezbytné-

ho v dobì ovìøování podpisu;
(e) výsledek ovìøení a identita podepisující osoby byly správnì zobrazeny;
(f) pou�ití pseudonymu bylo jasnì oznaèeno; a
(g) v�echny zmìny ovlivòující bezpeènost mohly být odhaleny.

3.2 PØEHLED SOUÈASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ELEKTRONICKÉHO
PODPISU V ÈLENSKÝCH STÁTECH ES

Evropský parlament a Rada pøijaly v prosinci roku 1999 Smìrnici 1999/
93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy. Tento dokument
ukládá èlenským státùm Evropské unie pøijmout právní a správní pøedpisy
nezbytné pro dosa�ení souladu s touto smìrnicí (po�adavky na právní ak-
ceptovatelnost e-podpisu, vytvoøení dobrovolných akreditaèních schémat,
vzájemné uznávání certifikátù apod.). Termín, do kdy mìly být tyto zásady
v jednotlivých právních systémech implementovány, byl 19. èervenec 2001.
Jaký je (byl k 1. 11. 2001) skuteèný stav, vyplývá z pøehledové tabulky na
následující stranì.

Stát Datum Právní úprava Pracovní pøeklad
Belgie 20.10.2000

14.6.2001

Law introducing means of electronic
signature into the legal procedure
Draft Law on certification services

Zákon o zmìnì základních právních
pøedpisù v souvislosti
s elektronickým podpisem
Návrh zákona o certifikaèních
slu�bách

Dánsko 31.5. 2000 Electronic Signature Act Zákon o elektronickém podpisu
Finsko 2000

8.3.2001
The Act on Electronic Service in the
Administration
Electronic Signature Act

Zákon o elektronické slu�bì
v administrativì.
Zákon o elektronickém podpisu

Francie 13.3.2000
30.3.2001

Act adapting the right on proof and
evidence to information technologies and
on electronic signature
Decree for the application of article
1316-4 of the civil code and relating to
the signature electronic

Zákon o elektronickém podpisu
a o zmìnì norem dùkazního práva
Vyhlá�ka k aplikaci èlánku 1316-4
obèanského zákoníku v souvislosti
s elektronickým podpisem

Holandsko 17.5.2001
12.1.2001

Draft Act on electronic signature
Development plan of internet commerce

Návrh zákona o elektronickém
podpisu
Plán rozvoje internetového obchodu

Irsko 20.8.2000 Electronic Commerce Act Zákon o elektronickém obchodu
Itálie 15.3.1997

10.11.1997

8.2.1999

Law on public administration
Presidential decree concerning the
creation, storage and transmission of
digital documents by means of computer-
based systems
The Technical rules for creation, storage
and transmission of digital documents in
the sense of the Presidential decree no.
513/97

Zákon o veøejné administrativì
Prezidentská vyhlá�ka o tvorbì,
ukládání a výmìnì elektronických
dokumentù

Technická pravidla pro tvorbu,
ukládání a výmìnu elektronických
dokumentù ve smyslu Prezidentské
vyhlá�ky èíslo 513/97

Lucembursko 14.8. 2000
1.1.2001

Electronic Commerce Law
Order relating to the electronic
signatures, the electronic payment and
the creation of the committee for
electronic commerce

Zákon o elektronickém obchodu
Naøízení vlády vztahující se
k elektronickému podpisu,
elektronickým platbám a vytváøející
komisi pro elektronický obchod

Nìmecko 2001 Law Governing Framework Conditions
for Electronic Signatures and Amending
Other regulations

Zákon upravující základní podmínky
elektronického podpisu a o zmìnì
nìkterých dal�ích pøedpisù

Portugalsko 2.8. 1999
25.8.1999
25.9.2000
29.8.2000

Digital Signature law
Resolution of the Council of Ministers
Law on accreditation authority
Administrative Rule on civil liability
insurance of certification agencies

Zákon o digitálním podpisu
Rezoluce rady ministrù
Zákon o dozoru a akreditaci PCS
Naøízení o povinném poji�tìní PCS

Rakousko 1.1.2000
2.2. 2000

Federal Electronic Signature Law
Electronic Signature order

Federální zákon o elektronickém
podpisu
Naøízení k federálnímu zákonu
o elektronickém podpisu

Øecko 28.9.1999 Draft Presidential Decree on electronic
signatures and related certification
services

Návrh vyhlá�ky Prezidenta republiky
o elektronických podpisech a
certifikaèních slu�bách

�panìlsko 17.9.1999
21.2.2000

Royal Decree on Digital Signatures
Order on regulation of accreditation and
certification

Královský zákon o digitálních
podpisech
Naøízení o regulaci akreditace PCS
a certifikaci produktù pro PCS

�védsko 1.1.2001 The Act on Qualified Electronic
Signatures

Zákon o kvalifikovaných
elektronických podpisech

Velká Británie 25.5.2000 The Electronic Communications Act Zákon o elektronické komunikaci

3.2  Pøehled souèasné právní úpravy elektronického podpisu v èlenských státech ES

Informace byly pøevzaty z interní studie Úøadu pro ochranu osobních údajù (ÚOOÚ), kterou pøipravil
Bc. Jan Hobza a její� podstatná èást je dostupná na Internetové adrese Úøadu (http://www.uoou.cz).

http://
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Vyhlá�ka
Úøadu pro ochranu osobních údajù

è. 366/2001 Sb.,
o upøesnìní podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona

o elektronickém podpisu a o upøesnìní po�adavkù
na nástroje elektronického podpisu

Úøad pro ochranu osobních údajù (dále jen �Úøad�) stanoví podle § 20
zákona è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dal-
�ích zákonù (zákon o elektronickém podpisu):

§ 1
Pøedmìt úpravy

Tato vyhlá�ka upøesòuje podmínky stanovené v § 6 a 17 zákona o elek-
tronickém podpisu a zpùsob, jakým se jejich splnìní bude dokládat, a po�a-
davky, které musí splòovat nástroje elektronického podpisu, a nále�itosti
postupu a zpùsobu vyhodnocování shody nástrojù elektronického podpisu
s tìmito po�adavky.

Komentáø
Pøedmìt úpravy je stanoven podle § 20 zákona o elektronickém podpisu, který obsahuje
zmocnìní pro Úøad pro ochranu osobních údajù (dále jen �Úøad�) k vydání vyhlá�ky, její�
základní rámec je vymezen obsahem tohoto ustanovení. Pøedmìt úpravy, který je obsa-
hem § 1 vyhlá�ky, vychází nejen ze zmocòovacího § 20 zákona o elektronickém podpisu,
ale navazuje na § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu. Obsahem § 6 zákona o elek-
tronickém podpisu jsou povinnosti poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávajícího kvali-
fikované certifikáty. K jeho provedení smìøují ve vyhlá�ce § 2 a� 6. Obsahem § 17 zákona
o elektronickém podpisu jsou po�adavky na prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøo-
vání zaruèených elektronických podpisù. K jeho provedení smìøuje ve vyhlá�ce § 7.

§ 2
Zpùsob dokládání splnìní povinností stanovených

v § 6 zákona o elektronickém podpisu

(1) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty dokládá splnìní povinností stanovených v § 6 zákona o elektronickém
podpisu tìmito dokumenty
a) certifikaèní politikou,
b) certifikaèní provádìcí smìrnicí,
c) celkovou bezpeènostní politikou,
d) systémovou bezpeènostní politikou,
e) plánem pro zvládání krizových situací a plánem obnovy a
f) odhadem dostateènosti finanèních zdrojù a doklady o tom, �e disponuje

tìmito finanèními zdroji.

Komentáø
Výèet dokumentù uvedených v odstavci 1 je zpùsob, jakým zákon oèekává (stanoví)
splnìní povinností, které poskytovateli certifikaèních slu�eb vydávajícímu kvalifikované
certifikáty (dále jen �poskytovatel�) ukládá zákon o elektronickém podpisu v § 6. Dokumen-
ty uvedené pod písmeny a) a� e) jsou v�dy (v mezinárodním kontextu) vy�adovány pøi po-
skytovatelem zaji��ovaných slu�bách spojených s elektronickými podpisy, dokumenty uve-
dené pod písmeny c) a� f) vycházejí z pøíslu�ných ustanovení zákona o elektronickém
podpisu, která od poskytovatele certifikaèních slu�eb oèekávají naplnìní a dolo�ení nì-
kterých základních pøedpokladù pro výkon této èinnosti. V tìchto dokumentech poskyto-
vatel deklaruje, jaké slu�by a jakým zpùsobem hodlá zaji��ovat, jak bude zaji�tìna celko-
vá bezpeènost vnitøní (struktury) organizace poskytovatele a v jejím rámci bezpeènost
informaèního systému zaji��ujícího slu�by spojené s elektronickými podpisy, jaké postupy
budou uplatnìny v pøípadì mimoøádných událostí a jaké postupy budou u�ity pro pøípad
nutnosti obnovení øádné funkce informaèního systému zaji��ujícího slu�by spojené s elek-
tronickými podpisy. Popis ve�kerých tìchto skuteèností je z hlediska Úøadu nezbytný pro
mo�nost èasovì neomezeného sledování, zda bude v praxi poskytovatelem postupováno
v�dy tak, jak bylo pøedem stanoveno s cílem dosa�ení nejvy��í mo�né míry bezpeènosti;
jedná se o sledování jak ze strany poskytovatele, tak Úøadu pøi výkonu dozoru; v pøípadì
certifikaèní politiky, která se bude zveøejòovat, i jednotlivými osobami, které budou slu�by
vyu�ívat.

§ 1 � § 2
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(2) Obsahem certifikaèní politiky je zejména
a) stanovení zásad, které poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kva-

lifikované certifikáty uplatòuje pøi zaji�tìní slu�eb spojených s elektro-
nickými podpisy, a

b) popis vlastností dat pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpoví-
dajících dat pro ovìøování elektronického podpisu, která si vytváøí osoba
�ádající o vydání kvalifikovaného certifikátu a k nim� má být vydán kva-
lifikovaný certifikát; kryptografické algoritmy a jejich parametry, které
musí být pro tato data pou�ity, jsou uvedeny v pøíloze è. 1 této vyhlá�ky.

Komentáø
Dokument certifikaèní politika je základním dokumentem charakterizujícím zásadní výcho-
diska pro èinnost poskytovatele. V praxi se pro zpracování certifikaèní politiky pou�ívá
nejèastìji jako metodický návod dokument RFC 2527 Internet X.509 Public Key Infra-
structure � Certificate Policy and Certification Practices Framework. Vzhledem k tomu, �e
vyhlá�ka blí�e nestanoví strukturu dokumentu certifikaèní politika, Úøad vydal její doporu-
èenou osnovu. Tato doporuèená osnova je ji� v souèasné dobì pøedávána zájemcùm z øad
poskytovatelù certifikaèních slu�eb.
Pøedpokládá se, �e obsahem certifikaèní politiky musí být zejména:

4 kontakty na registraèní autority,
4 kontakty na poskytovatele certifikaèních slu�eb,
4 povinnosti jednotlivých subjektù (registraèní autority, poskytovatele certifikaèních

slu�eb, �adatele),
4 odpovìdnost za �kodu,
4 poplatky za slu�by spojené se správou certifikátù,
4 za slu�by spojené se správou certifikátù, pøístup ke zveøejòovaným informacím (se-

znam v�ech vydaných kvalifikovaných certifikátù, seznam kvalifikovaných certifiká-
tù, které byly zneplatnìny),

4 zásady ochrany informací,
4 informace o auditu,
4 zpùsob ovìøení vazby mezi daty na vytváøení a ovìøení elektronického podpisu �a-

datele,
4 zpùsob prokázání identity fyzické osoby �adatele,
4 vzor �ádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu,
4 podmínky pro vydání a pøevzetí kvalifikovaného certifikátu,
4 vzor �ádosti o ukonèení platnosti kvalifikovaného certifikátu,
4 obecné bezpeènostní mechanizmy pro oblasti fyzické, procedurální a personální

bezpeènosti,

4 zpùsob distribuce kvalifikovaného certifikátu poskytovatele klientùm,
4 seznam polo�ek v kvalifikovaném certifikátu (povinné, doporuèené, mo�né),
4 zpùsob dokládání informací zapsaných v kvalifikovaném certifikátu atd.

Nedílnou a dùle�itou souèástí certifikaèní politiky musí být i popis vlastností dat pro vy-
tváøení elektronického podpisu a jim odpovídajících dat pro ovìøování elektronického pod-
pisu (viz § 6 odst. 1 písm. d) zákona o elektronickém podpisu), která si vytváøí osoba �á-
dající o vydání kvalifikovaného certifikátu, a k nim� má být vydán kvalifikovaný certifikát.

Obsahem vyhlá�ky je vymezení (s odkazem na pøílohu è. 1) kryptografických algorit-
mù a jejich parametrù, které jsou mezinárodnì pou�ívány a pova�ovány za bezpeèné pro
tyto úèely. Stanovení pøípustných kryptografických algoritmù a jejich parametrù je nezbyt-
né pro mo�nost uznávání elektronických podpisù a kvalifikovaných certifikátù za hranice
jednotlivých státù. Poskytovatel musí vymezit ve své certifikaèní politice, jaké algoritmy,
vèetnì podmínek na jejich parametry, hodlá pøijímat v �ádosti o vydání kvalifikovaného cer-
tifikátu.

(3) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifiká-
ty umo�òuje trvalý dálkový pøístup ke své certifikaèní politice.

Komentáø
Dokument certifikaèní politika je urèen ke zveøejnìní, nebo� v�dy obsahuje zásady, které
poskytovatel vydávající kvalifikované certifikáty hodlá uplatòovat pøi zaji��ování slu�eb
spojených s elektronickými podpisy a se kterými se mají seznámit zejména ty osoby, kte-
ré jeho slu�eb ji� vyu�ívají nebo je hodlají vyu�ívat. Na základì obsahu tohoto dokumentu
se mù�e toti� ka�dý individuálnì rozhodnout, zda pou�ije nabízené slu�by èi nikoliv, a ten,
kdo je ji� vyu�ívá, mù�e tak zhodnotit, zda jsou v praxi naplnìny zásady, které jsou v tom-
to dokumentu poskytovatelem deklarovány. Vzhledem k tomu, �e pøevá�ná èást kontaktù
s poskytovatelem je realizována prostøednictvím Internetu, je �ádoucí, aby certifikaèní
politika byla rovnì� tímto zpùsobem pøístupná. V praxi se zatím pou�ívá jako nejèastìj�í
zpùsob zveøejnìní tohoto dokumentu jeho zpøístupnìní na webovských stránkách posky-
tovatele. Certifikaèní politika bývá dostupná rovnì� na v�ech kontaktních místech regis-
traèních autorit. V elektronické podobì se dokument certifikaèní politika èasto pøedává
�adatelùm o certifikát individuálnì.

(4) Obsahem certifikaèní provádìcí smìrnice je zejména stanovení po-
stupù, které poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované cer-
tifikáty uplatòuje pøi zaji�tìní slu�eb spojených s elektronickými podpisy.

Komentáø
Dokument certifikaèní provádìcí smìrnice musí úzce navazovat na dokument certifikaèní
politika. Zatímco certifikaèní politika stanoví zásady, které poskytovatel vydávající kvalifi-
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kované certifikáty bude uplatòovat pøi zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými pod-
pisy, certifikaèní provádìcí smìrnice má stanovit konkrétní postupy poskytovatele, které
povedou k naplnìní tìchto zásad. Formální struktura tohoto dokumentu je po obsahové
stránce fakticky toto�ná se strukturou dokumentu certifikaèní politika. Opìt se pøi zpraco-
vání vychází z dokumentu RFC 2527 Internet X.509 Public Key Infrastructure � Certifica-
te Policy and Certification Practices Framework. Souèasnì lze vyu�ít Úøadem doporuèe-
nou osnovu certifikaèní provádìcí smìrnice (viz komentáø k odstavci 2). Tato doporuèená
osnova je pøedávána Úøadem v�em zájemcùm z øad mo�ných budoucích poskytovatelù
certifikaèních slu�eb. Na rozdíl od dokumentu certifikaèní politika v�ak dokument certifi-
kaèní provádìcí smìrnice jako celek není dokumentem urèeným ke zveøejnìní. Zále�í
pouze na rozhodnutí poskytovatele, zda zveøejní urèité èásti certifikaèní provádìcí smìr-
nice. Zpravidla se bude jednat o informace, které mají význam pro budoucí klienty posky-
tovatele. Èasto se budou zveøejòovat informace související s provádìnými audity a jejich
výsledky a dal�í související informace, které mají posilovat dùvìru osob ve zpùsob provo-
zování slu�eb daného poskytovatele certifikaèních slu�eb.

(5) Obsahem celkové bezpeènostní politiky je zejména stanovení cílù
a popis zpùsobu zaji�tìní celkové bezpeènosti poskytovatele certifikaèních
slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty.

Komentáø
Dokument celková bezpeènostní politika pøedstavuje �iroký soubor kritérií poskytovatele
pro hodnocení bezpeènosti na úrovni vrcholového managementu. V tomto dokumentu jsou
pøedev�ím deklarovány cíle a zpùsob zaji�tìní bezpeènosti v rámci subjektu, který zaji�-
�uje slu�by spojené s elektronickými podpisy. Stejnì jako pøedcházející dokumenty je
i v tomto pøípadì na poskytovateli, zda a v jakém rozsahu zveøejní obsah tohoto dokumen-
tu. Mìlo by jít pøedev�ím o otevøenost a deklarování základních pøedpokladù pro naplnìní
v�ech cílù, které má poskytovatel prostøednictvím dokumentu celková bezpeènostní poli-
tika naplnit.

(6) Obsahem systémové bezpeènostní politiky je zejména stanovení
cílù a popis zpùsobu zaji�tìní bezpeènosti informaèního systému, jeho� pro-
støednictvím poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované cer-
tifikáty zaji��uje slu�by spojené s elektronickými podpisy (dále jen �infor-
maèní systém pro certifikaèní slu�by�). Systémová bezpeènostní politika
obsahuje zejména
a) zpùsob uplatnìní celkové bezpeènostní politiky ve vztahu k informaèní-

mu systému pro certifikaèní slu�by,

b) popis vazeb mezi informaèním systémem pro certifikaèní slu�by a jiný-
mi informaèními systémy, které provozuje poskytovatel certifikaèních
slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty,

c) zpùsob ochrany dat a jiných prvkù informaèního systému pro certifikaè-
ní slu�by,

d) popis bezpeènostních opatøení a
e) vyhodnocení analýzy rizik.

Komentáø
Obsahem dokumentu systémová bezpeènostní politika je stanovení cílù a popis zpùsobu
zaji�tìní bezpeènosti konkrétního informaèního systému, který poskytovatel k zaji��ování
slu�eb spojených s elektronickými podpisy pou�ívá nebo hodlá pou�ívat. Stì�ejními ob-
sahovými prvky dokumentu jsou pøedev�ím jeho vazby na celkovou bezpeènostní politi-
ku, resp. zpùsob, jakým je uplatòována vzhledem k pou�ívanému informaènímu systému,
popis ji� existujících vazeb mezi pou�ívaným informaèním systémem a jinými obdobnými
systémy provozovanými poskytovatelem, stanovení zpùsobu ochrany jednotlivých prvkù
tohoto informaèního systému s akcentem na ochranu osobních dat, popis v�ech (základ-
ních) bezpeènostních opatøení, která jsou uplatòována, a vyhodnocení analýzy mo�ných
rizik (znalostní databáze by mìla být roz�íøena o po�adavky zákona o elektronickém pod-
pisu), která je se stanovením základních bezpeènostních opatøení úzce svázána. Úèelem
je stanovit bezpeènostní opatøení tak, aby bylo mo�né vhodným zpùsobem èelit analýzou
zji�tìným rizikùm.

(7) Po�adavky na celkovou bezpeènostní politiku a systémovou bez-
peènostní politiku Úøad zveøejòuje ve Vìstníku Úøadu.

Komentáø
Úøad na základì právní úpravy obsa�ené v § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona è. 101/
2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù, vydává Vìstník, jeho� úèelem je mimo jiné zveøejòovat základní informace a po-
�adavky, které mohou pøispìt k prosazení urèitých zámìrù a doporuèení Úøadu v této ob-
lasti. Proto je �ádoucí, aby oba základní dokumenty bezpeènostní politiky, tj. celková a sys-
témová, vycházely z tìch pøedpokladù, které jsou obsa�eny v po�adavcích zákona
o elektronickém podpisu, a deklarovaly tak jejich splnìní a zabezpeèení. Oba dokumenty
celková bezpeènostní politika a systémová bezpeènostní politika musí být dále zpracová-
ny tak, aby byly v souladu s po�adavky, které jsou obsa�eny v platných normách upravu-
jících oblast informaèní bezpeènosti. V praxi se dnes pova�ují za základní normy v této
oblasti technické normy ISO 17799 a ÈSN ISO/IEC TR 13335. Obì normy se navzájem
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doplòují, a pokrývají tak plnì oblast informaèní bezpeènosti. V listopadu 2001, tedy krátce
po publikování vyhlá�ky, byla ISO 17799 pøevzata ÈSNI do èeského právního prostøedí
jako ÈSN ISO 17799. Na základì shora uvádìného zmocnìní zveøejòuje Úøad po�adav-
ky na obsah tìchto dokumentù ve Vìstníku Úøadu. Úøad proto vyu�il tuto zákonnou mo�-
nost a upøesnil po�adavky na celkovou bezpeènostní politiku a po�adavky na systémovou
bezpeènostní politiku ve Vìstníku Úøadu è.12/2001.
Zde publikovaný text zní:
Pøi zpracování dokumentù celková bezpeènostní politika a systémová bezpeènostní poli-
tika se postupuje dle po�adavkù tìchto norem:

� ISO 17799 Informaèní technologie � Soubor postupù pro øízení informaèní bezpeè-
nosti ,

� ÈSN ISO/IEC TR 13335 Informaèní technologie � Smìrnice pro øízení bezpeènosti
IT 1-3.

Aktuální informaci lze dále nalézt na webových stránkách Úøadu (http://www.uoou.cz ).

(8) Obsahem plánu pro zvládání krizových situací je zejména stanove-
ní postupù, které jsou uplatnìny v pøípadì mimoøádné události. Mimoøád-
nou událostí se pro úèely této vyhlá�ky rozumí událost, která ohro�uje po-
skytování slu�eb spojených s elektronickými podpisy a která nastává
zejména v dùsledku selhání informaèního systému nebo výskytu faktoru,
který není pod kontrolou poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávajícího
kvalifikované certifikáty.

Komentáø
Dokument �plán pro zvládání krizových situací� je dal�ím ze základních dokumentù, kte-
rými poskytovatel certifikaèních slu�eb dokládá svou pøipravenost v této oblasti. Z hledis-
ka zaji�tìní bezpeènosti slu�eb spojených s elektronickými podpisy je nezbytné v�dy pøed-
pokládat situace, které mohou nastat v dùsledku vzniku mimoøádných událostí (selhání
funkènosti informaèního systému, �ivelní pohroma, selhání lidského faktoru aj.). Pro tako-
vé potenciální hrozby poskytovatel zpracovává plán postupù, které budou uplatnìny
v pøípadì, �e dojde k mimoøádné situaci. Vyhlá�ka v tomto ustanovení obsahuje i základ-
ní definici pojmu mimoøádná událost pro úèely vyhlá�ky. K tomu je tøeba uvést, �e autoøi
textu vy�li z dosavadních praktik a zku�eností, jak tyto mimoøádné jevy hodnotit a zvládat
je. Je tøeba konstatovat, �e nejde v �ádném pøípadì o taxativní výèet, ale je nezbytné oèe-
kávat i mo�nou existenci nových, dosud nepoznaných krizových situací. Základem pro
aplikaci tohoto ustanovení je povinnost poskytovatele demonstrovat svou pøipravenost
mobilizovat v�echny dostupné síly a prostøedky pro zvládnutí krizové situace a likvidace
jejích následkù.

(9) Obsahem plánu obnovy je zejména stanovení postupù pro obnovu
øádné funkce informaèního systému pro certifikaèní slu�by.

Komentáø
Dokument �plán obnovy� musí velmi úzce navazovat na dokument �plán pro zvládání mi-
moøádných situací�. Pro poskytovatele toti� pouhé zvládnutí mimoøádné situace není samo
o sobì dostaèující pro obnovení øádné funkce pou�ívaného informaèního systému. Posky-
tovatel proto souèasnì musí stanovit základní postupy, jejich� pomocí bude v pøípadì li-
kvidace mimoøádné události obnovena øádná funkce informaèního systému. Je nezbytné,
aby jak mimoøádná situace, tak i obnova funkce pou�ívaného informaèního systému ne-
byly øe�eny chaoticky a� v okam�iku, kdy dojde k jejich vzniku, nebo� tím by mohlo dojít
k dal�ím �kodám, ale je nezbytné, aby poskytovatel mìl vèas pøipraven plán obnovy infor-
maèního systému, který nastartuje ihned, jakmile to dovolí likvidace mimoøádné události,
která vedla k ohro�ení pou�ívaného informaèního systému.

Je nezbytné, aby se poskytovatel prostøednictvím tohoto dokumentu vyjádøil v tom
smìru, za jak dlouho je schopen plnì obnovit poskytování svých slu�eb, které souvisí
s jeho povinnostmi nìkteré informace poskytovat nepøetr�itì, popøípadì s jeho povinností
vykonat nìkterou èinnost v pevnì stanoveném termínu. Proto�e jde o zákonnou povinnost
poskytovatele podléhající dozorové pravomoci Úøadu, bude zejména pøi posuzování pøi-
pravenosti poskytovatele Úøad dbát na splnìní v�ech deklarovaných závazkù poskytova-
tele v tomto dokumentu.

(10) Pøi zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými podpisy poskyto-
vatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty postupuje po-
dle dokumentù uvedených v odstavci 1 písm. a) a� f).

Komentáø
Zásady, cíle a postupy, které poskytovatel uvádí v dokumentech uvedených v odstavci 1
písm. a) a� f), jsou pro jeho èinnost závazné, tj. deklarované zásady a postupy musí po-
skytovatel dodr�ovat v�dy. Souèasnì v�ak musí být poskytovatelem zachován soulad
obsahu a postupù uvádìných v tìchto dokumentech s fakticky vykonávanou èinností.
Vychází se v tomto pøípadì zejména z ustanovení § 6 odst. 1 písm. j) zákona o elektronic-
kém podpisu, které mimo jiné stanoví povinnost zaji�tìní dostateèné bezpeènosti postupù.
Tato skuteènost v�ak souèasnì nebrání poskytovateli, aby pøijal a vydal (zveøejnil) je�tì
dal�í mo�ná opatøení nebo postupy, kterými on sám hodlá dále je�tì garantovat zabezpe-
èení v�ech provádìných èinností v oblasti elektronického podpisu.

Poskytovatel certifikaèních slu�eb musí provádìt nejménì jedenkrát za 12 mìsícù
kontrolu bezpeènostní shody (§ 6 písm. c) vyhlá�ky), jejím� výsledkem je písemný posu-
dek. Povinnou souèástí tohoto posudku je potvrzení, �e pou�ívání informaèního systému

§ 2
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pro certifikaèní slu�by je v souladu se zpùsoby zaji�tìní bezpeènosti stanovenými v doku-
mentech poskytovatele vydávaných podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) vyhlá�ky.

Dojde-li Úøad pøi výkonu své kontrolní pùsobnosti k závìru, �e akreditovaný poskyto-
vatel certifikaèních slu�eb nebo poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikova-
né certifikáty poru�uje povinnosti ulo�ené mu zákonem, mù�e mu za takové jednání ulo�it
pokutu (§18 zákona o elektronickém podpisu). Tyto kontroly provádí Úøad podle plánu
kontrol, který je schvalován v�dy na urèité èasové období. Kontrola mù�e být Úøadem
provedena také na základì podnìtu nebo podání jiného subjektu nebo po�kozené osoby,
která zjistí nebo má podezøení, �e poskytovatel poru�il nìkterou svou povinnost nebo �e
poskytovatel nepostupuje pøi zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými podpisy v sou-
ladu s dokumenty uvedenými v § 2 odst. 1 písm. c) a d) vyhlá�ky.

(11) Dostateèností finanèních zdrojù je schopnost poskytovatele certifi-
kaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty finanènì zabezpeèit
øádné provozování slu�eb spojených s elektronickými podpisy i s ohledem
na riziko odpovìdnosti za �kody.

Komentáø
V § 2 odst. 11 se upøesòuje obsah povinností poskytovatele podle § 6 odst. 1 písm. l) zá-
kona o elektronickém podpisu, který urèuje poskytovateli, aby v souladu s po�adavky zá-
kona o elektronickému podpisu a s ohledem na riziko odpovìdnosti za �kody �mìl k dis-
pozici dostateèné finanèní zdroje na provoz�.

Zde rozvedená dikce citovaného ustanovení zákona o elektronickém podpisu definu-
je povinnost poskytovatele certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované certifikáty, pøe-
dev�ím jako jeho schopnost zabezpeèit øádné provozování slu�eb spojených s elektronic-
kými podpisy. To je velmi dùle�itá skuteènost, proto�e si nelze pøedstavit, �e by mìlo
docházet k èinnosti spojené s poskytováním certifikaèních slu�eb, ani� by pro její provo-
zování mìl poskytovatel dostateèné finanèní krytí. Zákonodárce souèasnì pøedpokládá,
�e deklarované dostateèné finanèní zdroje musí slou�it i pro krytí pøípadné odpovìdnosti
poskytovatele za �kodu vzniklou pøi provozování tìchto slu�eb. Takto deklarované krytí je
samozøejmì jen velmi obtí�né odhadnout, nebo� bude zále�et v�dy na èetnosti vzniku
mimoøádných událostí a s tím související pøipravenosti poskytovatele na obnovu svých po-
vinností. Proto�e zákonodárce zaèlenil do zákona o elektronickém podpisu jen velmi obec-
nì formulovanou povinnost poskytovatele, nebylo mo�né v mezích zmocnìní k vydání
vyhlá�ky, aby Úøad stanovil pøesnìj�í po�adavky na doklady nebo dokumenty, kterými by
byla tato povinnost blí�e upøesnìna. Proto se v tomto ustanovení pouze blí�e stanoví, co
se rozumí pod pojmem dostateèností finanèních zdrojù na provoz a s ohledem na riziko
odpovìdnosti za �kody.

§ 3
Bezpeènost postupu pøi vydávání kvalifikovaných certifikátù a provozování

seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny

(1) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty podepisuje zaruèeným elektronickým podpisem kvalifikované certifiká-
ty a seznamy kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny. Tento za-
ruèený elektronický podpis musí být zalo�ený na kvalifikovaném certifikátu
poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty.

Komentáø
Obsah tohoto ustanovení o podepisování vydávaných kvalifikovaných certifikátù a sezna-
mù kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, navazuje na § 6 odst. 1 písm. g)
zákona o elektronickém podpisu, ve kterém je jako jedna z povinností poskytovatele ob-
sa�ena povinnost zajistit provozování bezpeèného a veøejnì pøístupného seznamu kvali-
fikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny. Dále toto ustanovení navazuje na § 6 odst. 1
písm. k) zákona o elektronickém podpisu, podle kterého je poskytovatel povinen pøijmout
odpovídající opatøení proti zneu�ití a padìlání kvalifikovaných certifikátù. Podepisování
zaruèeným elektronickým podpisem zalo�eným na kvalifikovaném certifikátu je ze strany
poskytovatele základním prostøedkem pro dosa�ení po�adované bezpeènosti. Kvalifiko-
vaný certifikát poskytovatele mù�e být �selfsign� (podepsaný samotným poskytovatelem),
nebo mù�e být vydaný i jiným poskytovatelem. Kvalifikované certifikáty poskytovatele, kte-
rý �ádá Úøad o udìlení akreditace, se podle § 10 odst. 7 zákona o elektronickém podpisu
pøedkládají Úøadu k ovìøení. Ovìøení je souèástí rozhodnutí Úøadu o udìlení akreditace.
Podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o elektronickém podpisu Úøad pravidelnì zveøejòuje
pøehled udìlených akreditací, v nìm� budou té� u ka�dého poskytovatele uvedeny otisky
jeho ovìøených kvalifikovaných certifikátù. Tento pøehled bude dostupný v elektronické
podobì na webových stránkách Úøadu. Pøehled i s otisky bude té� zveøejòován ve Vìstní-
ku Úøadu.

(2) Nástroj elektronického podpisu pou�ívaný pro podepisování podle
odstavce 1 nelze pou�ít pro jiné úèely.

Komentáø
Podepisování zaruèeným elektronickým podpisem podle odstavce 1 tohoto ustanovení je
realizováno nástrojem elektronického podpisu. Bezpeènost tohoto postupu, kterou vy�a-
duje pro celý systém zejména § 6 odst. 1 písm. j) zákona o elektronickém podpisu, musí
být zaji�tìna zejména tím, �e tento nástroj nelze pou�ívat pro jiné úèely, tj. pro podepiso-
vání jiných datových zpráv. Èetnìj�í pou�ívání stejného nástroje více osobami zvy�uje vý-
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raznì mo�nost jeho zneu�ití. V dosud pøijatých dokumentech Evropských spoleèenství1)

se k tomuto postupu doporuèuje tento nástroj pou�ívat jako vhodný nástroj i pro vydávání
tzv. èasových znaèek (time-stamping). Jiné úèely jeho pou�ití jsou v�ak i zde vylouèeny,
zejména pak není mo�né podpisovat prostøednictvím stejného nástroje �obyèejné� certifi-
káty a souèasnì seznam �obyèejných� certifikátù, které byly zneplatnìny.

1) Pokud je v komentáøích odkazováno na dokumenty Evropských spoleèenství, jsou tím mínìny doku-
menty, které navazují na Smìrnici 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy.
Tyto dokumenty vznikají z iniciativy Evropské komise a vydávají je The European Telecommunicati-
ons Standards Institute (ETSI), European Electronic Signature Standardization Initiative (EESSI) a Eu-
ropean Committee for Standardization / Information Society Standardization Systém (CEN/ISSS). Do-
kumenty lze získat napøíklad na webových stránkách tìchto subjektù.

(3) Uvedení do provozu a zmìna provozního re�imu nástroje elektro-
nického podpisu pou�ívaného pro podepisování podle odstavce 1 vy�adují,
aby je provádìly souèasnì nejménì dvì fyzické osoby, které jsou pro tuto
èinnost urèeny poskytovatelem certifikaèních slu�eb vydávajícím kvalifiko-
vané certifikáty.

 Komentáø
Bezpeènost postupu poskytovatele pøi vydávání kvalifikovaných certifikátù a pøi plnìní
dal�ích v tomto ustanovení vyhlá�ky uvádìných povinností musí být souèasnì zaji�tìna
tím, �e aktivaci a deaktivaci (uvedení do provozu a zmìnu provozního re�imu) uvedené-
ho nástroje elektronického podpisu musí vykonávat souèasnì nejménì dvì fyzické osoby
poskytovatelem k tomu urèené. Pøedpokládá se, �e poskytovatel urèí pro tuto èinnost, kte-
rá je z hlediska bezpeènosti velmi kritická, své vlastní zamìstnance, ov�em zákon i vy-
hlá�ka souèasnì uznávají, �e není mo�né poskytovatele v jeho rozhodnutí, kdo bude tyto
èinnosti vykonávat, dále omezovat.

Samotný zpùsob realizace tohoto po�adavku mù�e, ale nemusí zajistit ji� pøíslu�ný ná-
stroj elektronického podpisu. Tato skuteènost bude toti� jednou z otázek pøi vyhodnocení
shody nástroje elektronického podpisu. Nìkteré typy nástrojù toti� pøímo umo�òují gene-
rovat pøístupové autentizaèní karty typu k z n (tj. musí být pøítomno k osob z n mo�ných
osob, kde k musí být nejménì 2). Pokud tento postup nebude umo�òovat poskytovatelem
pou�ívaný nástroj elektronického podpisu, pak bude muset poskytovatel stanovit jiný zpù-
sob, jakým zajistí postup, který je v tomto odstavci pøedpokládán. Takovým mo�ným náhrad-
ním zpùsobem mù�e být napøíklad i takový postup, kdy autentizaèní kartu k nástroji bude mít
k dispozici je�tì jiná fyzická osoba ne� ta osoba, která bude zadávat pøíslu�ný PIN.

(4) V pøípadì, �e jsou data pro vytváøení elektronického podpisu pou-
�ívána pro podepisování vydávaných kvalifikovaných certifikátù a pro pode-

pisování seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, nelze
je pou�ít pro jiné úèely.

Komentáø
V tomto ustanovení vyhlá�ky je vymezena zásada, která vychází z pøedpokladu, �e bez-
peènost postupu poskytovatele se dále posiluje po�adavkem, aby data pro vytváøení elek-
tronického podpisu, která budou u�ívána pro podepisování vydávaných kvalifikovaných
certifikátù a pro podepisování seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnì-
ny, nebyla dále pou�ívána pro jiné úèely, tj. pro podepisování jiných datových zpráv. Platí
zde obdobnì ty skuteènosti, které ji� byly uvedeny v komentáøi k odstavci 2 tohoto usta-
novení vyhlá�ky. Data pro vytváøení elektronického podpisu poskytovatele, která se budou
pou�ívat pro podpis kvalifikovaných certifikátù a pro podpis seznamu kvalifikovaných cer-
tifikátù, které byly zneplatnìny, není mo�né pou�ívat nejen pro podpis �obyèejných� certi-
fikátù nebo pro podpis seznamu �obyèejných� certifikátù, které byly zneplatnìny, ale tato
data nelze pou�ívat ani pro podpis vydávaných èasových znaèek (pokud tuto slu�bu po-
skytovatel provozuje).

(5) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty zajistí dostupnost svého kvalifikovaného certifikátu nejménì dvìma na
sobì nezávislými zpùsoby.

Komentáø
Komentované ustanovení vyhlá�ky navazuje na § 6 odst. 1 písm. e) zákona o elektronic-
kém podpisu, který mimo jiné ukládá poskytovateli povinnost zajistit, aby se ka�dý mohl
ujistit o identitì poskytovatele certifikaèních slu�eb a kvalifikovaném certifikátu poskyto-
vatele. Poskytovateli se ukládá, aby dostupnost svého kvalifikovaného certifikátu zajistil
nejménì dvìma na sobì nezávislými zpùsoby. Dva zpùsoby dostupnosti, které nesmí být
na sobì závislé (napø. na webových stránkách poskytovatele a v jeho sídle), tento zákon-
ný po�adavek splní. Nejedná se o kritickou èinnost poskytovatele (z hlediska bezpeènos-
ti), kvalifikovaný certifikát poskytovatele staèí získat dùvìryhodným zpùsobem pouze jed-
nou a lze jej pou�ívat po celou dobu jeho platnosti (zpravidla dva roky a více let). Není tedy
tøeba jej pøi ka�dém ovìøení podpisu znovu �stahovat�, implementovat a kontrolovat.

Zneplatnìní certifikátu poskytovatele je v�ak naprosto výjimeènou a odli�nou situací.
Není sice nezbytná okam�itá dostupnost tohoto certifikátu, ale je v�ak potøeba zajistit dù-
vìryhodnou mo�nost ovìøení skuteènosti, �e nainstalovaný kvalifikovaný certifikát patøí
pøíslu�nému poskytovateli (ovìøení, �e nebyl zamìnìn). Zpravidla se pro tento postup vy-
u�ívá nejèastìji kontrola otisku (souèást certifikátu) proti otisku získanému jiným zpùso-
bem. Tento otisk pøitom mù�e být zveøejnìn napø. v ti�tìné podobì, umístìn na www strán-
kách rùzných subjektù, zaslán na po�ádání poskytovatelem apod.
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Proto se první pøedání a pøevzetí certifikátu poskytovatele doporuèuje uèinit osobnì
(napøíklad na CD, které poskytovatel distribuuje na rùzných akcích, v registraèních mís-
tech apod.). V pøípadì akreditovaných poskytovatelù je souèástí rozhodnutí Úøadu o udì-
lení akreditace i ovìøení kvalifikovaného certifikátu poskytovatele certifikaèních slu�eb
Úøadem (§ 10 odst. 7 zákona o elektronickém podpisu). Takto ovìøené certifikáty a jejich
jednoznaèná identifikace (napøíklad otisk) budou pravidelnì zveøejòovány ve Vìstníku
Úøadu a dále na jeho webových stránkách.

(6) Seznam kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, je pro-
vozován tak, aby jeho dostupnost byla zaji�tìna nejménì dvìma na sobì ne-
závislými zpùsoby, které umo�òují dálkový pøístup a jsou nepøetr�itì do-
stupné.

Komentáø
Odstavec 6 v ustanovení § 3 vyhlá�ky navazuje na § 6 odst. 1 písm. g) zákona o elektro-
nickém podpisu, kterým se stanoví povinnost poskytovatele k provozování bezpeèného
a veøejnì pøístupného seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, a to
i dálkovým zpùsobem. Obì dikce se sice ponìkud odli�ují v tom smyslu, �e zákon o elek-
tronickém podpisu stanoví povinnost �veøejnì pøístupného� seznamu, zatímco vyhlá�ka
obsahuje výraz �dálkový pøístup�, ani� by výslovnì stanovila, �e tento dálkový pøístup musí
být toto�ný s veøejným pøístupem. Lze v�ak usuzovat, �e zákonodárce i autoøi vyhlá�ky
mìli nepochybnì na mysli právì obdobnou a nejèastìji vyu�ívanou formu zveøejnìní tìch-
to druhù informací; ve vyhlá�ce je v�ak více zdùrazòována skuteènost, �e tento pøístup
musí být zabezpeèen nepøetr�itì. Opìt se v tomto pøípadì pøedpokládá, �e tento seznam
bude poskytovatelem umístìn nejménì na dvì IP adresy. Adresy, na kterých budou tyto
seznamy ulo�eny, musí být uvedeny jak v certifikaèní politice poskytovatele, tak také pøí-
mo v kvalifikovaném certifikátu vydávaném poskytovatelem, a to v polo�ce CRL DP
(CRL Distribution Point).

(7) Doba mezi ukonèením platnosti kvalifikovaného certifikátu a zve-
øejnìním údaje o ukonèení této platnosti v seznamu kvalifikovaných certifi-
kátù, které byly zneplatnìny, mù�e èinit nejvý�e 12 hodin. Tento údaj obsa-
huje èíslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u poskytovatele certifikaèních
slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty, datum a èas s uvedením hodi-
ny, minuty a sekundy, od kdy byl kvalifikovaný certifikát zneplatnìn.

Komentáø
Zákon o elektronickém podpisu ukládá v § 6 odst. 7 poskytovateli povinnost ukonèit plat-
nost kvalifikovaného certifikátu, pokud o to podepisující osoba po�ádá. Zároveò zákon
o elektronickém podpisu stanoví v § 15 odst. 2 po�adavek, aby poskytovatelem vytváøený

seznam kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, obsahoval pøesný èasový údaj,
odkdy byl certifikát zneplatnìn. Pøesto�e je zájem, aby doba mezi pøijetím po�adavku na
ukonèení platnosti kvalifikovaného certifikátu a zveøejnìním informace o jeho zneplatnìní
byla co nekrat�í, nelze v�dy zajistit, aby se tak stalo souèasnì èi s odstupem nìkolika málo
hodin. Vzhledem ke zcela specifickým po�adavkùm na bezpeènost podepisování sezna-
mu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, se dìje tento proces v�dy pravidel-
nì po urèité dobì za pøesnì stanovených podmínek a za úèasti poskytovatelem urèených
osob. Z tohoto dùvodu se nemù�e v�dy pøi ukonèení platnosti nìkterého kvalifikovaného
certifikátu ihned souèasnì vytváøet nový seznam, ale tento seznam je pøipravován, pode-
pisován a zveøejòován poskytovatelem podle plánu pøípravy nového seznamu kvalifikova-
ných certifikátù, které byly zneplatnìny. Stanovení krat�í doby, ne� je uvedených 12 hodin,
která by se dotýkala v�ech vydaných kvalifikovaných certifikátù, by na stranì poskytova-
tele znamenalo znaèný nárùst nákladù spojených se zaji�tìním tohoto procesu. To by se
následnì promítlo do ceny kvalifikovaných certifikátù, která by mohla být pro nìkteré u�i-
vatele neakceptovatelná. Zároveò se ve vyhlá�ce tato doba stanoví jako maximální a pøed-
pokládá se tak souèasnì, �e poskytovatel u agend vy�adujících vysokou míru bezpeènosti
stanoví ve své certifikaèní politice tuto dobu co nejkrat�ím intervalem. Poskytovatel mù�e
souèasnì nabídnout i jiné slu�by zveøejòování informací o platnosti certifikátu (tzv. statutu
certifikátu). Patøit sem bude pøedev�ím protokol OCSP (Online Certificate Status Protocol),
který umo�òuje dotaz na aktuální statut certifikátu. Lze tak získat potøebnou informaci
o platnosti certifikátu je�tì døíve, ne� je zveøejnìna v seznamu kvalifikovaných certifikátù,
které byly poskytovatelem zneplatnìny. Tyto programy v�ak zatím nejsou pøíli� roz�íøené
a je zatím jen málo aplikací, které je pou�ívají. Poskytovatel mù�e nabídnout i dal�í slu�-
by související se zveøejnìním informace o zneplatnìných certifikátech. Patøí sem i mo�-
nost rozesílání informace o ukonèení platnosti certifikátu. Tato informace je poskytovate-
lem rozeslána �pøedplatitelùm� této slu�by ihned po ukonèení platnosti certifikátu. I v tomto
pøípadì je informace o ukonèení platnosti certifikátu k dispozici døíve, ne� je zveøejnìna
poskytovatelem v seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny.

V praxi se v�ak nejèastìji ke kontrole platnosti certifikátu stále pou�ívá pøedev�ím se-
znam kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny. Ve standardu ETSI (�Policy requi-
rements for certification authorities issuing qualified certificates�) se doporuèuje, aby doba
zveøejnìní mezi dvìma takovými seznamy byla nejvý�e 24 hodin. Úøad v návrhu vyhlá�ky
prosazoval v souladu s tímto dokumentem periodické vydávání seznamu kvalifikovaných
certifikátù, které byly zneplatnìny, a to v limitu do 24 hodin. V prùbìhu projednávání návr-
hu vyhlá�ky v komisích Legislativní rady vlády byl text pøíslu�ného paragrafu upraven.
Doba zveøejnìní je oproti pùvodnímu návrhu krat�í a je stanovena na maximálnì 12 ho-
din. Doba je v�ak vázána nikoliv na dobu posledního vydání seznamu kvalifikovaných
certifikátù, které byly zneplatnìny, ale na dobu mezi ukonèením platnosti kvalifikovaného

§ 3
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v pøípadì, �e systém vyhovuje po�adavkùm, které stanoví technický pøedpis upravující ob-
last informaèní bezpeènosti. Tímto technickým pøedpisem je norma ÈSN ISO 15408, kte-
rá stanoví kritéria pro hodnocení bezpeènosti informaèních technologií. Nevyluèuje se
ov�em ani pou�ití dosud hojnì pou�ívaných ITSEC, nebo� existují pøevodní tabulky mezi
stupni bezpeènosti stanovenými obìma uvedenými pøedpisy. Bezpeènostní profil úrovnì
zaruèitelnosti bezpeènosti 4 (dále EAL 4) byl stanoven v souladu s pøedpisy Evropských
spoleèenství.

(2) Za úèelem dolo�ení bezpeènosti postupù podle § 6 odst. 1 písm. j)
zákona o elektronickém podpisu poskytovatel certifikaèních slu�eb vydáva-
jící kvalifikované certifikáty zajistí zaznamenávání událostí pøi
a) vydání kvalifikovaných certifikátù,
b) ukonèení platnosti kvalifikovaných certifikátù,
c) nakládání s daty pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpovídají-

cími daty pro ovìøování elektronického podpisu poskytovatele certifikaè-
ních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty (dále jen �párová data
poskytovatele�), a to bìhem jejich celého �ivotního cyklu, a

d) nakládání s kvalifikovaným certifikátem poskytovatele certifikaèních slu-
�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty, a to bìhem celého �ivotního
cyklu tohoto certifikátu.

Komentáø
 Pro dokládání bezpeènosti postupù, které podporují po�ívané systémy a nástroje elek-
tronického podpisu podle § 6 odst. 1 písm. j) zákona o elektronickém podpisu, je poskyto-
vatel povinen zaji��ovat zaznamenávání událostí, které nastávají pøi èinnostech uvede-
ných pod písmeny a) a� d) a které jsou z hlediska zaji�tìní informaèní bezpeènosti slu�eb
spojených s elektronickými podpisy nejvíce kritické. Konkrétní zpùsob, kterým by mìli po-
skytovatelé provádìt zaznamenávání vý�e uvedených událostí,není stanoven. Postup pøi
zaznamenávání vý�e uvedených událostí je závislý na pou�itém informaèním systému,
bezpeènostní politice a mo�nostech poskytovatele. Zpùsob zaznamenávání událostí po-
skytovatel podrobnì popisuje v certifikaèní provádìcí smìrnici. V dokumentech pøedpiso-
vé základny, zpravidla v personální politice, popøípadì v bezpeènostní politice, bude také
nezbytné stanovit, kteøí zamìstnanci poskytovatele nebo jiné osoby budou provádìt za-
znamenávání událostí, kdo bude tuto èinnost kontrolovat a kdo bude odpovìdný za do-
dr�ení stanovených postupù.

certifikátu a zveøejnìním údaje o ukonèení této platnosti v seznamu kvalifikovaných certi-
fikátù, které byly zneplatnìny, poskytovatelem.

Výsledná formulace je tak ponìkud ne��astná. Pøi pøesném dodr�ení znìní tohoto pa-
ragrafu toti� nemusí být v�dy zachována periodicita vydávání pøíslu�ného seznamu. Po-
kud toti� poskytovatel neobdr�í �ádnou �ádost o ukonèení platnosti, není nucen podle
znìní tohoto paragrafu vydat nový seznam zneplatnìných certifikátù. V praxi se v�ak pe-
riodicita vydávání tohoto seznamu dùslednì zachovává (seznamy se èíslují) a seznamy,
certifikátù, které byly zneplatnìny, se vydávají i v pøípadì, �e k �ádné zmìnì nedo�lo.
Aèkoliv se tedy poskytovateli pøímo neukládá povinnost pravidelnì zveøejòovat seznam
kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, a to i v pøípadì, �e nedo�lo k �ádné
zmìnì, pøedpokládá se, �e poskytovatelé budou takto postupovat. Jedná se o v�itou praxi,
a to jak v Èeské republice, tak i v zahranièí.

V § 6 odst. 1 písm. h) zákona o elektronickém podpisu se ukládá poskytovateli zajistit,
aby datum a èas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy je kvalifikovaný certifikát zne-
platnìn, mohly být pøesnì urèeny a tyto údaje byly dostupné tøetím stranám. Z tohoto dù-
vodu se ukládá, aby tyto údaje byly uvedeny v seznamu kvalifikovaných certifikátù, které
byly zneplatnìny. Aby bylo mo�né kvalifikovaný certifikát v seznamu jednoznaènì urèit, je
doplnìn po�adavek na uvedení èísla kvalifikovaného certifikátu. Podle § 12 odst. 1
písm. g) zákona o elektronickém podpisu musí být èíslo kvalifikovaného certifikátu u da-
ného poskytovatele unikátní. Urèení pou�ívaného èasu a jeho kontrola se zpravidla uvádí
v certifikaèní provádìcí smìrnici.

§ 4
Bezpeènost informaèního systému pro certifikaèní slu�by

(1) Pou�ívaný informaèní systém pro certifikaèní slu�by se pova�uje za
bezpeèný, pokud u dat, která zpracovává, je zaji�tìna dùvìrnost, integrita,
dostupnost a prokazatelnost jejich pùvodu a pokud odpovídá po�adavkùm
technické normy upravující oblast informaèní bezpeènosti.1)

1) ÈSN ISO/IEC 15408 Informaèní technologie � Bezpeènostní techniky � Kritéria pro
hodnocení bezpeènosti informaèních technologií, bezpeènostní profil odpovídající
úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4.

Komentáø
V návaznosti na § 6 odst. 1 písm. j) zákona o elektronickém podpisu se upøesòují po�a-
davky na pou�ívaný informaèní systém pro certifikaèní slu�by. Za splnìné se pova�ují

§ 4
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(3) Záznamy o událostech podle odstavce 2 musí být poøizovány, ucho-
vávány a zpracovávány se zachováním prokazatelnosti pùvodu, dostupnos-
ti, integrity, èasové autentiènosti a dùvìrnosti tìchto záznamù.

Komentáø
Pøi poøizování záznamù o událostech podle odstavce 2 písm. a) a� d) a pøi dal�ím naklá-
dání s nimi musí být postupováno tak, aby byly vìrohodné, v pøípadì potøeby dostupné
oprávnìným osobám a aby byly neporu�ené a autentické z hlediska èasu. Konkrétní po-
stup poskytovatele pøi plnìní povinnosti podle odstavce 3 opìt bezprostøednì souvisí s po-
u�itým informaèním systémem poskytovatele a postupy popsanými v certifikaèní prová-
dìcí smìrnici a popøípadì v dal�ích dokumentech pøedpisové základny. Lze pøedpokládat,
�e na tuto èinnost se mimo jiné soustøedí kontrolní èinnost provádìná v rámci vnitøního au-
ditu i v rámci kontroly podle § 6 písm. c) a také dozor provádìný Úøadem nad dodr�ová-
ním zákona o elektronickém podpisu.

(4) Prostory, kde dochází k èinnosti podle odstavcù 1 a� 3 a podle § 5
odst. 1, musí být zabezpeèeny obdobnì jako objekty kategorie �D� podle
zvlá�tního právního pøedpisu.2)

2) Vyhlá�ka è. 339/1999 Sb., o objektové bezpeènosti.

Komentáø
Ve vyhlá�ce se odkazuje na zvlá�tní právní pøedpis, který upravuje objektovou bezpeè-
nost. Vyhlá�ka ov�em vyu�ívá pouze jednu kategorii, a to kategorii �D�, nebo� po�adavky
na zabezpeèení prostor poskytovatele, ve kterých bude docházet k èinnosti podle § 4
odst. 1 a� 3 a § 5 odst. 1, jsou obdobné. Vytváøet novou právní úpravu v pøípadì, kdy lze
vyu�ít ji� existující a vyhovující právní úpravu, by bylo nadbyteèné. Technické prostøedky
obsahující obdobné po�adavky, které stanoví vyhlá�ka è. 339/1999 Sb., o objektové bez-
peènosti, jsou prostøedky volnì dostupnými na trhu. Jejich pøedností je, �e ji� jsou certifi-
kovány jako zpùsobilé pro navr�enou kategorii.

Technické pøedpisy upravující oblast informaèní bezpeènosti stanoví obecné po�adav-
ky na bezpeènost; po�adavky na zabezpeèení prostorù stanovené v tìchto technických
pøedpisech jsou obdobné jako po�adavky na zabezpeèení objektù kategorie �D� stanove-
né vyhlá�kou è. 339/1999 Sb., o objektové bezpeènosti.
Zaèlenìní prostorù poskytovatele, ve kterých se budou provádìt tzv. �choulostivé opera-
ce�, do kategorie �D�, bylo urèeno na základì obdobných po�adavkù pro tuto èinnost.
Konkrétnì stanovená opatøení ochrany prostoru z hlediska

a) fyzické ostrahy objektu,
b) po�adovaných technických prostøedkù a
c) re�imových opatøení

jsou vhodná i pro prostory, ve kterých se budou provádìt tzv. �choulostivé operace� Po�a-
davky na kategorii �V� lze vzhledem k urèenému úèelu pova�ovat za pøíli� �slabé� (napøí-
klad u objektù kategorie �V� se fyzická ostraha objektu zaji��uje pouze v pracovní dobì).
Po�adavky na kategorii �T� jsou nadbyteènì pøísné a neodpovídají stanovenému úèelu.

V�dy se bude jednat o prostory, ve kterých bude poskytovatel provozovat informaèní
systém pro certifikaèní slu�by. Oddìlení prostorù, ve kterých bude docházet k èinnosti
podle § 4 odst. 1 a� 3 a podle § 5 odst. 1, od ostatních prostorù (tzv. �demilitarizované
zóny�) musí poskytovatel certifikaèních slu�eb urèit v systémové bezpeènostní politice.
Obecnì platí, �e v oddìleném prostoru se zpracovávají v�echny z hlediska bezpeènosti
dùle�ité informace. Zejména se v oddìleném prostoru bude uskuteèòovat vytváøení a po-
depisování kvalifikovaných certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifikátù, které mají být
zneplatnìny, správa databáze informací o klientech a správa databáze v�ech vydaných
kvalifikovaných certifikátù. Tato databáze se mù�e replikovat do tzv. �demilitarizované
zóny� pro usnadnìní pøístupu napøíklad k informacím o statutu certifikátu.

(5) Za úèelem dolo�ení bezpeènosti postupù podle § 6 odst. 1 písm. j)
a k) zákona o elektronickém podpisu poskytovatel certifikaèních slu�eb vy-
dávající kvalifikované certifikáty poøizuje písemné záznamy o tom, �e oso-
by jím urèené k zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými podpisy jsou
a) seznamovány v potøebném rozsahu s dokumenty uvedenými v § 2 odst.

1 písm. a) a� e) a
b) pro�kolovány tak, aby jejich odborné pøedpoklady odpovídaly vykonáva-

né èinnosti.

Komentáø
Zákon o elektronickém podpisu stanoví v § 6 odst. 1 písm. j) povinnost pou�ívat bezpeè-
né postupy, v § 6 odst. 1 písm. i) povinnost pøijímat do pracovního nebo obdobného po-
mìru osoby, které mají odborné znalosti, zku�enosti a kvalifikaci nezbytnou pro poskyto-
vatele slu�by a které jsou obeznámeny s pøíslu�nými bezpeènostními postupy, dále v § 6
odst. 1 písm. i) povinnost pøijímat do pracovního nebo obdobného pomìru osoby, které
jsou obeznámeny s pøíslu�nými bezpeènostními postupy. Personální bezpeènost se posi-
luje tím, �e poskytovatel je povinen poøizovat písemné záznamy o tom, �e osoby poskyto-
vatelem urèené k zaji��ování slu�eb spojených s elektronickými podpisy jsou sezna-
movány se základními dokumenty poskytovatele uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a� e)
v potøebném rozsahu a pro�kolovány tak, aby jejich odborné pøedpoklady odpovídaly èin-
nosti, kterou vykonávají. Posiluje se tak tzv. �bezpeènostní vìdomí�, tj. pochopení význa-
mu a dùle�itosti informaèní bezpeènosti a schopnost v rámci svìøené èinnosti pou�ívat
bezpeèné postupy.

§ 4
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§ 5
Bezpeènost postupu pøi nakládání s párovými daty poskytovatele

certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty

(1) Pøi vytváøení, pou�ívání a uchovávání párových dat poskytovatele
certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty musí být jakáko-
liv manipulace s tìmito daty provádìna
a) výhradnì fyzickými osobami, které jsou pro tuto èinnost urèeny posky-

tovatelem certifikaèních slu�eb vydávajícím kvalifikované certifikáty,
b) podle postupù stanovených certifikaèní provádìcí smìrnicí a
c) v souladu se systémovou bezpeènostní politikou.

Komentáø
Nakládání s párovými daty poskytovatele je souèástí bezpeèných postupù podle § 6
odst. 1 písm. j) zákona o elektronickém podpisu. Pøi nakládání s párovými daty poskyto-
vatele musí být postupováno tak, aby jakoukoliv manipulaci s nimi mohly vykonávat pou-
ze fyzické osoby urèené poskytovatelem pro tuto èinnost. Poskytovatel je povinen zabez-
peèit, aby vytváøení, pou�ívání a uchovávání párových dat, co� je z hlediska bezpeènosti
pova�ováno za èinnosti kritické, provádìly výluènì fyzické osoby urèené k tomu poskyto-
vatelem certifikaèních slu�eb vydávajícím kvalifikované certifikáty, a to zpravidla jeho za-
mìstnanci, ov�em není mo�né jej v tomto smìru omezovat. Jakákoliv manipulace s pá-
rovými daty nemù�e probíhat náhodnì ani u jednoho poskytovatele certifikaèních slu�eb
vydávajícího kvalifikované certifikáty rozdílnì pøípad od pøípadu, nýbr� podle postupù stano-
vených certifikaèní provádìcí smìrnicí a v souladu se systémovou bezpeènostní politikou.

(2) Pøi vytváøení párových dat poskytovatele certifikaèních slu�eb vydá-
vajícího kvalifikované certifikáty musí být pou�ity kryptografické algoritmy
a jejich parametry, které jsou uvedeny v pøíloze è. 2 této vyhlá�ky.

Komentáø
Párová data poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávajícího kvalifikované certifikáty mo-
hou být vytváøena výhradnì za pou�ití kryptografických algoritmù, které splòují kryptogra-
fické parametry uvedené v pøíloze è. 2 vyhlá�ky, nebo� pouze tyto jsou v èlenských stá-
tech Evropské unie pova�ovány v souèasné dobì za bezpeèné. Stanovení pøípustných
algoritmù a jejich parametrù je nezbytné nejen z hlediska kompatibility, ale i pro mo�nost
uznávání elektronických podpisù a kvalifikovaných certifikátù v pøípadech jejich pou�ívání
i za hranice jednotlivých státù.

(3) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty je povinen svá data pro vytváøení elektronického podpisu znièit po
ukonèení jejich �ivotního cyklu; o tom poøizuje zápis, který obsahuje
a) popis zpùsobu znièení dat,
b) datum znièení dat,
c) datum poøízení zápisu a
d) jméno, pøíjmení a podpis osoby urèené poskytovatelem certifikaèních

slu�eb vydávajícím kvalifikované certifikáty k tomu, aby znièení dat za-
jistila.

Komentáø
Souèástí po�adavkù na bezpeènost postupù je po�adavek na znièení dat pro vytváøení
elektronického podpisu poskytovatele poté, kdy skonèil jejich �ivotní cyklus, tj. kdy posky-
tovatel rozhodl, �e tato data nebudou dále pou�ívána. O znièení dat je nutno poøídit zápis,
který musí obsahovat nále�itosti podle odstavce 3. Z dùvodu bezpeènosti nelze data pro
vytváøení elektronického podpisu, u nich� skonèil jejich �ivotní cyklus, pova�ovat za sou-
èást informací a dokumentù, které je poskytovatel povinen podle § 6 odst. 1 písm. m) zá-
kona o elektronickém podpisu uchovávat po dobu nejménì 10 let.

(4) Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifi-
káty v pøípadì neoprávnìného pou�ití nebo vzniku dùvodné obavy ze zneu-
�ití svých dat pro vytváøení elektronického podpisu u�ívaných pro podepi-
sování vydávaných kvalifikovaných certifikátù a pro podepisování seznamu
kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny, je bezodkladnì povinen
a)  ukonèit platnost svého kvalifikovaného certifikátu, který byl k tìmto da-

tùm vydán,
b) ukonèit platnost kvalifikovaných certifikátù, které byly tìmito daty pode-

psány,
c) zpøístupnit informaci o ukonèení platnosti svého kvalifikovaného certifi-

kátu s uvedením dùvodu ukonèení platnosti, a to nejménì dvìma na sobì
nezávislými zpùsoby, které umo�òují dálkový pøístup a jsou nepøetr�itì
dostupné, a

d) informovat osoby, které byly dotèeny ukonèením platnosti kvalifikované-
ho certifikátu podle písmene a) o ukonèení platnosti jejich kvalifikova-
ných certifikátù vydaných tímto poskytovatelem certifikaèních slu�eb.
V informaci musí být uveden dùvod ukonèení platnosti kvalifikovaného
certifikátu podle písmene a).

§ 5
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Komentáø
Ustanovení upøesòuje povinnosti poskytovatele v pøípadì, kdy je ohro�ena bezpeènost
jeho dat pro vytváøení elektronického podpisu, která jsou u�ívána pro podepisování kvali-
fikovaných certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny. Aby
se pøede�lo mo�nosti jejich zneu�ití, ukládá se poskytovateli, jakým zpùsobem je posky-
tovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty povinen postupovat v pøí-
padì neoprávnìného pou�ití nebo vzniku dùvodné obavy ze zneu�ití svých dat a co je
v takové situaci povinen bezodkladnì uèinit.

Zneu�ití dat pro vytváøení elektronického podpisu poskytovatele je situací, která by
v praxi nemìla nastat. Jsou-li dodr�ena v�echna vy�adovaná opatøení � pou�ívání hod-
noceného nástroje, pou�ívání nástroje jen pro vymezené úkoly, rozdìlení autentizace
k nástroji elektronického podpisu, záznamy v�ech kritických operací, stanovená personál-
ní a fyzická bezpeènost � je témìø vylouèeno, aby mohla být tato data zneu�ita.

§ 6
Ovìøení bezpeènosti pou�ívání informaèního systému pro certifikaèní slu�by

a zaji�tìní dostateèné bezpeènosti postupù, které tento systém podporují
Po�adavek na bezpeènost pou�ívání informaèního systému pro certifi-

kaèní slu�by a zaji�tìní dostateèné bezpeènosti postupù, které tento systém
podporují, se pova�uje za splnìný, pokud je dolo�en
a) dokumenty uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a� e),

Komentáø
Ustanovení navazuje na § 6 odst. 1 písm. j) zákona o elektronickém podpisu. Pøedev�ím
se stanoví okruh dokumentù, kterými se dokládá splnìní povinností stanovených v § 6 zá-
kona o elektronickém podpisu. Tyto dokumenty jsou specifikovány v § 2 odst. 1 vyhlá�ky.

b) výsledkem hodnocení, podle nìho� jsou splnìny po�adavky technické
normy upravující oblast informaèní bezpeènosti,1) a

1) ÈSN ISO/IEC 15408 Informaèní technologie � Bezpeènostní techniky � Kritéria pro
hodnocení bezpeènosti informaèních technologií, bezpeènostní profil odpovídající
úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4.

Komentáø
Pøedlo�it je nutné rovnì� dokument o hodnocení dokládajícím splnìní po�adavkù technic-
kých pøedpisù upravujících oblast informaèní bezpeènosti. Kritéria pro hodnocení bezpeè-
nosti informaèních technologií stanoví ÈSN ISO 15408. Bezpeènostní profil úrovnì zaruèi-

telnosti bezpeènosti 4 (EAL 4) je stanoven v souladu s dokumenty Evropských spoleèenství.
Poskytovatel musí prokázat, �e jeho systém byl navr�en a vyvíjen v souladu s po�adavky
technických pøedpisù upravujících oblast informaèní bezpeènosti. Systém poskytovatele
nemusí být hodnocen v testovací laboratoøi a poskytovatel není povinen získat výsledek
hodnocení, tj. stvrzení, �e systém splòuje pøíslu�nou úroveò zaruèitelnosti bezpeènosti.
Poskytovatel v�ak musí být schopen pøedlo�it v�echny dokumenty, které se vy�adují pøed
zahájením vlastního procesu hodnocení. Zejména jde o tìchto 24 dokumentù: �Configu-
ration management documentation, Delivery documentation, Administrator guidance, In-
stallation, generation, and start-up security procedures, Functional specification, User
guidance, High-level design, Low-level design, Subset of the implementation representa-
tion, Correspondence analysis between the TOE summary specification and the functio-
nal specification, Correspondence analysis between the functional specification and the
high-level design, Correspondence analysis between the high-level design and the low-
level design, Correspondence analysis between the low-level design and the subset of the
implementation representation, TOE security policy model, Life-cycle definition documen-
tation, Vulnerability analysis, Misuse analysis of the guidance, Development security do-
cumentation, Development tool documentation, Test documentation, Test coverage ana-
lysis, Depth of testing analysis, Strength of function claims analysis, Current information
regarding obvious vulnerabilities�.

Informaèní systém se pova�uje za hodnotitelný na stupeò EAL 4, jestli�e ten, kdo sys-
tém plánoval a vyvíjel, postupoval s odbornou péèí a bylo dosa�eno takové technické úrov-
nì, �e systém mù�e být pøedán do pøíslu�né laboratoøe k hodnocení. V pøípadì, �e sys-
tém mù�e být pøedán do pøíslu�né laboratoøe k hodnocení, má se za to, �e systém splòuje
v�echny stanovené po�adavky a poskytovatel je v takovém pøípadì schopen prokázat
splnìní v�ech stanovených po�adavkù, a to pøedev�ím provedení v�ech pøedepsaných
úkonù bìhem vývoje tohoto systému.

Tento zpùsob prokázání splnìní po�adavkù podle § 6 odst. 1 písm j) zákona o elek-
tronickém podpisu byl pøijat zejména proto, �e v souèasnosti v Èeské republice neexistuje
�ádná technická nebo obdobná testovací laboratoø, která by provádìla testování podle
ÈSN ISO 15408 a která by byla schopna provést pøíslu�ná hodnocení. Poskytovatel takto
není omezován v rozhodnutí ve vìci výbìru odborníka nebo pracovi�tì, které pøipraví pod-
klady k hodnocení a které popøípadì hodnocení provede.
c) písemným posudkem, jeho� souèástí je potvrzení, �e podle kontroly bez-

peènostní shody, která byla provedena podle technické normy upravují-
cí oblast informaèní bezpeènosti,3) je pou�ívání informaèního systému
pro certifikaèní slu�by v souladu se zpùsoby zaji�tìní bezpeènosti stano-
venými v dokumentech uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d). Kontrola

§ 6
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bezpeènostní shody musí být provádìna opakovanì, a to v�dy nejpozdì-
ji do 12 mìsícù od provedení poslední kontroly bezpeènostní shody.

3) ÈSN ISO/IEC TR 13335 Informaèní technologie � Smìrnice pro øízení bezpeènosti
IT 1 � 3.

Komentáø
Vy�aduje se písemný posudek, který obsahuje potvrzení o provádìní kontroly bezpeènost-
ní shody provedené podle ÈSN ISO/IEC TR 13335 (Informaèní technologie � Smìrnice
pro øízení bezpeènosti IT 1 � 3). Podle této normy se postupuje pøi výbìru subjektu, který
kontrolu provádí (auditor), a vytváøí se dokumentace o kontrole. Pøedmìtem kontroly bez-
peènostní shody je úroveò celkové bezpeènostní politiky a systémové bezpeènostní poli-
tiky. Tato kontrola musí být provádìna periodicky, a to nejménì jedenkrát roènì. Kontrolu-
je se soulad zpùsobù zaji�tìní bezpeènosti stanovených v dokumentech, uvedených v § 2
odst. 1 písm. c) a d), a vlastního pou�ívání informaèního systému pro certifikaèní slu�by.

§ 7
Prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování zaruèeného

elektronického podpisu

Komentáø
Zákon o elektronickém podpisu nestanoví �ádnému subjektu povinnost pou�ívat zaruèe-
ný elektronický podpis. Zále�í pouze na rozhodnutí podepisující osoby nebo osoby, která
se spoléhá na pravost podpisu, zda takový prostøedek bude (nebo nebude) pou�ívat, na-
pøíklad z dùvodu vy��í bezpeènosti, a tedy i vy��í právní jistoty Podle § 3 odst. 2 zákona
o elektronickém podpisu pou�ití zaruèeného elektronického podpisu zalo�eného na kvali-
fikovaném certifikátu a vytvoøeného pomocí prostøedku pro bezpeèné vytváøení podpisu
umo�òuje ovìøit, �e datovou zprávu podepsala osoba uvedená na tomto kvalifikovaném
certifikátu.

V dokumentech Evropských spoleèenství se pro zaruèený elektronický podpis zalo�e-
ný na kvalifikovaném certifikátu a vytvoøený pomocí prostøedku pro bezpeèné vytváøení
elektronického podpisu pou�ívá zkrácené oznaèení �kvalifikovaný podpis�.

Osoba, která se spoléhá na kvalifikovaný podpis, musí mít velkou dùvìru ve spolehli-
vost pou�ívaných prostøedkù elektronické komunikace. Nemù�e v�ak z podpisu pøímo zjis-
tit, zda se jedná o kvalifikovaný, nebo nekvalifikovaný podpis (pøesnìji, zda pøi vytváøení
podpisu byl, nebo nebyl pou�it prostøedek pro bezpeèné vytváøení elektronického pod-
pisu). Navrhuje se tedy, aby osoba, která vlastní prostøedek pro bezpeèné vytváøení elek-
tronického podpisu, si tuto informaci nechala zapsat do svého kvalifikovaného certifikátu.

Pokud by vytvoøila podpis zalo�ený na tomto certifikátu bez pou�ití prostøedku pro bezpeè-
né vytváøení elektronického podpisu, musí o tom druhou komunikující stranu informovat,
a to napøíklad v podepsaném textu.

V dokumentech Evropských spoleèenství se doporuèuje pro tento typ podpisu dosáh-
nout v právních pøedpisech jednotlivých èlenských státù Evropské unie stejnou právní
akceptovatelnost jako u podpisu vlastnoruèního. V této souvislosti je nutné poznamenat,
�e v souèasnosti pouhá skuteènost, �e urèitá písemnost byla opatøena kvalifikovaným
(bezpeèným) elektronickým podpisem, nestaèí k tomu, aby byl takový podpis právnì ak-
ceptovatelný tam, kde se jinak musí pou�ívat vlastnoruèní podpis.

V èlenských státech Evropské unie v souèasnosti stále je�tì neexistují kompletní nor-
my a standardy, které jsou nutné pro hodnovìrné urèení bezpeènosti pou�ívaného pro-
støedku. Základní problém bezpeènosti se èasto shrnuje do jediné vìty: �What You See is
What You Sign�. Zaji�tìní toho, aby podepisující osoba mìla jistotu, �e skuteènì podep-
sala to, co vidí (a vyjádøila tak svoji vùli), je technicky nesmírnì nároèné a vede k odbor-
ným diskusím, zda je vùbec mo�né tento po�adavek splnit pøi pou�ití bì�ného poèítaèe
vybaveného komerèním systémem. Obecnì lze konstatovat, �e v èlenských státech Ev-
ropské unie se (tak jako v Èeské republice) po�aduje provádìt hodnocení pou�ívaných
prostøedkù podle ISO 15408 na úroveò EAL 4. V souèasné dobì se dokonèují návrhy
metodiky pro postup pøi takovém hodnocení, pøíslu�né bezpeènostní profily (PP-Protecion
Profiles) a administrativní zále�itosti kolem vzájemného uznávání hodnocení provedených
v jednotlivých èlenských státech Evropské unie. Zvlá�tní význam se klade na vytvoøení
definice tzv. �lidského rozhraní�. Pøedpokládá se rovnì� vývoj a výroba speciálních bez-
peèných klávesnic, �monitorù�, speciálních èipových karet atd.

(1) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu musí mít vlastnosti, které bezprostøednì pøed podepsáním datové zprá-
vy zajistí, aby podepisující osoba
a) byla informována, �e pou�ívá tento prostøedek, a
b) zadala pøístupové heslo nebo byl uplatnìn jiný obdobný autentizaèní

mechanismus.

Komentáø
Vy�aduje se, aby prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického podpisu
mìl implementovány takové funkce, které zajistí, �e podepisující osoba si bude vìdoma,
�e urèitý prostøedek právì pou�ívá a �e je tento prostøedek chránìn proti bì�ným zpùso-
bùm zneu�ití. Pøedpokládá se vyu�ití èipové karty nebo jiného tokenu, nutnost zadat PIN,
nebo dokonce vyu�ití biometrické autentizace (napøíklad otisku prstu).

§ 7
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(2) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu musí pou�ívat kryptografické algoritmy a jejich parametry, které jsou
uvedeny v pøíloze è. 2 této vyhlá�ky.

Komentáø
Stanovují se kryptografické algoritmy a jejich parametry, které se v souèasné dobì pova-
�ují za bezpeèné vzhledem k po�adavkùm na bezpeèné podepisování. Tyto algoritmy
a parametry byly vybrány na základì doporuèení EESSI (European Electronic Signature
Standardization Initiative), které bylo publikováno dne 4. 5. 2001 v dokumentu Algorithms
and Parameters for Secure Electronic Signatures (draft, V 1.44).

(3) Prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu vy�aduje dostateènou záruku bezpeènosti; tento po�adavek se pova�u-
je za splnìný, pokud prostøedek odpovídá po�adavkùm technické normy
upravující oblast informaèní bezpeènosti.1)

1) ÈSN ISO/IEC 15408 Informaèní technologie � Bezpeènostní techniky � Kritéria pro
hodnocení bezpeènosti informaèních technologií, bezpeènostní profil odpovídající
úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4.

Komentáø
Bezpeènost pøi vytváøení zaruèeného elektronického podpisu se pova�uje za dostateènì
zaruèenou, pokud prostøedek odpovídá po�adavkùm technických pøedpisù v oblasti infor-
maèní bezpeènosti. Norma ÈSN ISO 15408 stanoví kritéria pro hodnocení bezpeènosti
informaèních technologií a v souvislosti s nimi i úroveò zaruèitelnosti bezpeènosti. Pojem
�úroveò zaruèitelnosti bezpeènosti� je pou�it v publikaci Hanáèek, P. � Staudek, J.: Bez-
peènost informaèních systémù. Praha, Úøad pro státní informaèní systém, èervenec 2000.
Bezpeènostní profil odpovídající úrovni zaruèitelnosti bezpeènosti 4 (EAL 4) byl stanoven
na základì dokumentu CEN/ISSS WS/E-SIGN N 136, který definuje bezpeènostní po�a-
davky pro prostøedky pro bezpeèné vytváøení elektronického podpisu v souladu se Smìr-
nicí 1999/93/ES.

Standardy a normy Evropské unie pro tuto oblast pøipravuje CEN/ISSS. V oblasti pod-
pory legislativního procesu je èinná pracovní skupina pro elektronický podpis (E-SIGN
Workshop).

V souèasné dobì (leden 2002) se problematikou prostøedkù pro bezpeèné vytváøení
a ovìøování elektronických podpisù zabývají následující dokumenty, z nich� nìkteré se
nacházejí teprve ve fázi schvalování:

1 N123 Terminology for EESSI documents
3 D1-N161 Security Requirements for Trustworthy System Managing Certifica-

tes for Electronic Signatures

4 D2-N178 Cryptographic Module for CSP Signing Operations Protection Profile
5 F-N137 Secure Signature � Creation Device
6 F-N177 Memorandum: CC-Evaluation of WS/E sign CWA Area F
7 G1-N141 Security Requirements for Signature Creation Applications
8 G2-N140 Procedures for electronic signature verification
9 V-N112 Minimum criteria to be taken into account by Member

Conformity Assessment Guidance
10 V-N143 Part 1 � General
11 V-N144 Part 2 � Certification Authority services and processes
12 V-N164 Part 3 � Trustworthy systems managing certificates for electronic

signatures
13 V-N165 Part 4 � Signature creation applications and procedures for electro-

nic signature verification
14 V-N166 Part 5- Secure signature creation devices
15 D2- N0191 Cryptographic Module for CSP Key Generation Services � PP
16 AA1 N-0183 Guidelines for the implementation of Secure Signature-Creation Devices
17 AA2 N-0192 General Requirements for Electronic Signatures

(4) Splnìní po�adavkù na prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèené-
ho elektronického podpisu stanovených v § 17 zákona o elektronickém pod-
pisu se dokládá
a) výsledkem hodnocení prostøedku pro bezpeèné vytváøení zaruèeného

elektronického podpisu a seznamem technických norem upravujících ob-
last informaèní bezpeènosti, podle kterých byl hodnocen, a

b) podrobným popisem funkce a technickou dokumentací prostøedku pro
bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického podpisu.

Komentáø
Na základì dokumentù uvedených v odstavci 4 lze rozhodnout o tom, zda prostøedky spl-
òují po�adavky stanovené v § 17 zákona o elektronickém podpisu. Dokumenty uvedené
v odstavci 4 se Úøadu pøedkládají zejména pøi výkonu dozoru.

Právní úprava výslovnì nestanoví, který subjekt je oprávnìn provést hodnocení pro-
støedku pro bezpeèné vytváøení zaruèeného elektronického podpisu. V souèasnosti se
pøedpokládá, �e hodnocení budou provádìt laboratoøe, které vyvíjejí èinnost v èlenských
státech Evropské unie. Je pravdìpodobné, �e i v Èeské republice vznikne pøíslu�né øád-
nì vybavené hodnotitelské pracovi�tì. Aby hodnocení provedené takovým pracovi�tìm
mohlo být uznáváno i v èlenských státech Evropské unie, bude nutné jeho zapojení do
evropského akreditaèního schématu. Nìkteré prvky této koncepce jsou obsa�eny ji� ve
Smìrnici 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy.

§ 7
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(5) Po�adavky uvedené v odstavcích 2 a� 4 musí splòovat rovnì� pro-
støedek pro bezpeèné ovìøování zaruèeného elektronického podpisu.

Komentáø
Po�adavky, které jsou stanoveny v odstavcích 2 a� 4 pro prostøedky pro bezpeèné vytvá-
øení zaruèeného elektronického podpisu, se v plném rozsahu vztahují rovnì� na prostøed-
ky pro bezpeèné ovìøování zaruèeného elektronického podpisu.

§ 8
Nále�itosti postupu

a zpùsobu vyhodnocování shody nástrojù elektronického podpisu

(1) Úøad vyhodnocuje na základì písemné �ádosti shodu nástrojù elek-
tronického podpisu urèených pro podepisování vydávaných kvalifikovaných
certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny,
s po�adavky stanovenými zákonem o elektronickém podpisu.

Komentáø
Zaji��ovat vyhodnocování shody nástrojù elektronického podpisu urèených pro podepiso-
vání vydávaných kvalifikovaných certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifikátù ukládá
Úøadu § 9 odst. 2 písm. e) zákona o elektronickém podpisu. Úøad zahájí vyhodnocování
shody na základì obdr�ené písemné �ádosti. Pøedpokládá se, �e �adateli budou pøede-
v�ím poskytovatelé, ale mohou jimi být i jiné subjekty, napøíklad výrobci, dovozci a prodej-
ci pøíslu�ného nástroje elektronického podpisu.

(2) �ádost podle odstavce 1 musí obsahovat
a) podrobný popis funkce a technickou dokumentaci nástroje elektronické-

ho podpisu podle odstavce 1 a
b) výsledek hodnocení kryptografických funkcí, které pou�ívá nástroj elek-

tronického podpisu podle odstavce 1 a které musí odpovídat po�adavkùm
Úøadu na kryptografické moduly. Tyto po�adavky Úøad zveøejòuje ve
Vìstníku Úøadu. Toto hodnocení zaji��uje zpravidla dodavatel pøíslu�né-
ho nástroje elektronického podpisu.

Komentáø
V �ádosti o vyhodnocení shody musí být obsa�eny takové informace, které umo�ní Úøadu
øádnì provést pøíslu�ná vyhodnocení. Úøad zveøejòuje po�adavky na bezpeènost pøíslu�-
ných kryptografických modulù ve Vìstníku Úøadu. Tento zpùsob stanovení a zveøejòování
po�adavkù na kryptografické moduly byl zvolen pøedev�ím s ohledem na skuteènost, �e

standard FIPS 140-1 je v souèasné dobì nahrazován standardem FIPS 140-2, a dále
s ohledem na skuteènost, �e orgány Evropských spoleèenství v souèasné dobì (únor
2002) vyvíjejí jim ekvivalentní standard.

Ve Vìstníku Úøadu è.12/2001 a na svých webových stránkách Úøad zveøejnil po�ada-
vek na kryptografické funkce: nástroj elektronického podpisu musí splòovat po�adavky na
Security Level 3 podle Standardu pro hodnocení bezpeènosti kryptografických modulù
vydaného National institute of standards and technology v USA � FIPS PUB 140.

Kromì povinných souèástí �ádosti (podrobný popis funkce, technická dokumentace,
výsledek hodnocení kryptografických funkcí) se doporuèuje v zájmu rychlej�ího a bezpro-
blémového vyøízení �ádosti o vyhodnocení shody souèasnì s podáním �ádosti pøedlo�it
Úøadu také následující dokumenty:

� pøesná identifikace nástroje;
� obecné informace k dovozu, výrobì a prodeji nástroje;
� manuál (v èeském jazyce, popøípadì v anglickém jazyce);
� seznam a parametry kryptografických funkcí a jejich pøesnou identifikaci ve vztahu

k algoritmùm a parametrùm uvedeným v pøíloze è. 2 vyhlá�ky, a to vèetnì
4 podpisových schémat,
4 algoritmù pro generování klíèù,
4 popisu metod pou�itých pro generování náhodných èísel
4 popisu pou�itého generátoru náhodných èísel;

� popis, jak lze pøi pou�ití nástroje zajistit splnìní po�adavkù podle § 3 odst. 3 vyhlá�ky.
Pokud na základì napøíklad nedostateènì podrobnì zpracovaných pøedlo�ených do-

kumentù nebude Úøad moci rozhodnout o vyhodnocení shody, mù�e po�adovat potøebné
doplnìní pøedlo�ených dokumentù, popøípadì doplnìní informací èi prokázání dal�ích
skuteèností dùle�itých pro rozhodnutí.

Po�adavek na výsledek hodnocení kryptografických funkcí se pova�uje za splnìný,
pokud byl nástroj hodnocen podle Standardu pro hodnocení bezpeènosti kryptografických
modulù vydaného National institute of standards and technology v USA � FIPS PUB 140,
Security Level 3 a pokud je provedené hodnocení dolo�eno pøíslu�ným úøednì ovìøeným
certifikátem a je k nìmu rovnì� pøipojen úøední pøeklad tohoto certifikátu do èeského jazyka.

K �ádosti je nezbytné pøipojit doklad o zaplacení správního poplatku stanoveného pro
podání �ádosti o vyhodnocení shody nástrojù elektronického podpisu s po�adavky. Tento
správní poplatek èiní 10 000 Kè. Èíslo pøíslu�ného úètu je zveøejnìno ve Vìstníku Úøadu
è. 12/2001 a na webových stránkách Úøadu.

(3) Pokud nástroj elektronického podpisu podle odstavce 1 splòuje po-
�adavky stanovené zákonem o elektronickém podpisu a Úøad vysloví shodu,

§ 8
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je nástroj pova�ován za bezpeèný. Seznam nástrojù, u nich� byla vyslovena
shoda, zveøejòuje Úøad ve Vìstníku Úøadu.

Komentáø
Pokud Úøad u nástroje vysloví shodu, zveøejní informaci o tom ve Vìstníku Úøadu a na
svých webových stránkách. Pokud poskytovatel hodlá pou�ívat nástroj, který je typovì
shodný s nástrojem, u nìj� ji� byla Úøadem vyslovena shoda, není zapotøebí opakovanì
provádìt vyhodnocení shody také u tohoto typovì shodného nástroje.
 Do 1. 2. 2002 byla vyslovena shoda pro tyto dva nástroje:

I. nCipher Corporation Ltd, nShield F3 SCSI, Firmware 5.0, Hardware verze
nC4032W-150, pracující ve FIPS módu

II.  Eracom Technologies Australia, Pty. Ltd., CSA8000, Hardware Revision: G, Fir-
mware Version 1.1, pracující ve FIPS módu

§ 9
Úèinnost

Tato vyhlá�ka nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.*)

*) Red. pozn.: tj. 10. øíjna 2001.

Komentáø
Vyhlá�ka byla podepsána pøedsedou Úøadu dne 3. øíjna. 2001. Publikována byla ve Sbír-
ce zákonù èástka 138.

Vyhlá�ka nabyla platnosti a úèinnosti dnem jejího vyhlá�ení. Tímto dnem je 10. øíjen
2001, kdy byla rozeslána pøíslu�ná èástka Sbírky zákonù.

Pøíloha è. 1 k vyhlá�ce è. 366/2001 Sb.

Kryptografické algoritmy a jejich parametry
pro data pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpovídající data pro
ovìøování elektronického podpisu, která si vytváøí osoba �ádající o vydání
kvalifikovaného certifikátu, a k nim� má být vydán kvalifikovaný certifikát

Podpisové
schéma

Asymetrický
algoritmus

Minimální parametry
asymetrického algoritmu

Metoda urèená pro
padding

Ha�ovací funkce

001 RSA MinModLen=1020 emsa-pkcs #1-v1.5 SHA1

002 RSA MinModLen=1020 emsa-pss SHA1

003 RSA MinModLen=1020 emsa-pkcs #1-v1.5 RIPEMD160

004 RSA MinModLen=1020 emsa-pss RIPEMD160

005 DSA
pMinLen=1024

qMinLen=160
� SHA1

006 ECDSA-Fp

qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200

� SHA1

007 ECDSA-F2m
qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200

� SHA1

008 RSA MinModLen=1020 emsa-pkcs #1-v1.5 MD5

009 RSA MinModLen=1020 emsa-pss MD5

Komentáø k pøíloze è. 1
Na pøílohu è. 1 se odkazuje v § 2 odst 2 písm. b) vyhlá�ky. Pøíloha obsahuje údaje, které
urèují po�adavky na vlastnosti dat pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpovídají-
cích dat pro ovìøování elektronického podpisu, která si vytváøí osoba �ádající o vydání
kvalifikovaného certifikátu a k nim� má být poskytovatelem vydán kvalifikovaný certifikát.
Pøíloha obsahuje konkrétní kryptografické algoritmy a jejich parametry, které musí být pro
tato data pou�ity. Ve v�ech pøípadech se jedná se o standardní asymetrické algoritmy
RSA, DSA a ECDSA. Z dùvodu bezpeènosti se stanoví minimální parametry pro klíèe
(modul) tìchto funkcí. K dosa�ení kvality tìchto parametrù je nutné nainstalovat podporu
pro tzv. silnou kryptografii. Jako ha�ovací funkce se povolují SHA-1, RIPEMD-160 a dnes
ji� ménì pou�ívaná MD5. Lze pøedpokládat, �e ha�ovací funkce MD5 se v pøí�tích letech
pøestane zcela pou�ívat a pøi pøípadné novelizaci vyhlá�ky ji� bude vypu�tìna.

§ 9; Pøíloha è. 1
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Pøíloha è. 2 k vyhlá�ce è. 366/2001 Sb.

Kryptografické algoritmy
a jejich parametry pro vytváøení párových dat poskytovatele

a pro prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování
zaruèeného elektronického podpisu

Podpisová schémata

Podpisové
schéma

Asymetrický
algoritmus

Minimální
parametry

asymetrického
algoritmu

Algoritmus
pro

generování
klíèù

Metoda urèená pro
padding

Ha�ovací
funkce

001 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pkcs #1-v1.5 SHA1

002 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pss SHA1

003 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pkcs #1-v1.5 RIPEMD160

004 RSA MinModLen=1020 rsagen1 emsa-pss RIPEMD160

005 DSA
pMinLen=1024

qMinLen=160
dsagen1 � SHA1

006 ECDSA-Fp

qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200

ecgen1 � SHA1

007 ECDSA-F2m
qMinLen=160

r0Min=104

MinClass=200

ecgen1 � SHA1

Algoritmy pro generování klíèù

Oznaèení generátoru
klíèù

Pou�ívané
oznaèení

Asymetrický
algoritmus

Metoda
generování
náhodných

èísel

Parametry náhodného
generátoru

4.01 rsagen1 RSA trueran EntropyBits≥128

4.02 dsagen1 DSA
trueran nebo

pseuran

(FIPS 186-2)

EntropyBits≥128 nebo
SeedLen≥128

4.03 ecgen1
ECDSA-Fp nebo

ECDSA-F2m
trueran nebo

pseuran
EntropyBits≥128 nebo

SeedLen≥128

Metody generování náhodných èísel
Oznaèení náhodného

generátoru
Pou�ívané jméno Parametry náhodného generátoru

5.01 trueran EntropyBits

5.02 pseuran SeedLen

5.03 FIPS 186-2-31 SeedLen

5.04 FIPS 186-2-32 SeedLen

Komentáø k pøíloze è. 2
Na pøílohu è. 2 vyhlá�ka odkazuje na dvou místech textu. Poprvé je na ni odkazováno v § 5
odst. 2 vyhlá�ky v souvislosti s vytváøením párových dat poskytovatele a podruhé v § 7
odst. 2 vyhlá�ky v souvislosti s kryptografickými algoritmy prostøedku pro bezpeèné vytvá-
øení elektronického podpisu. Tato pøíloha byla vytvoøena na základì publikovaného dopo-
ruèení EESSI. Toto doporuèení � dokument Algorithms and Parameters for Secure Electro-
nic Signatures � v dobì pøípravy vyhlá�ky existovalo pouze v návrhu (draft V 1.44, ze
4.5.2001). Pøedpokládá se, �e pro elektronické podepisování budou uvedené algoritmy
pou�ívány nejménì do konce roku 2005 a pro ovìøování elektronického podpisu nejménì
do konce roku 2006. Pøedpokládá se, �e poté bude nutné provést jejich nové hodnocení.
V øíjnu 2001 byl tento dokument nahrazen verzí 2.1. Oproti verzi 1.44 do�lo jen k nepatr-
ným zmìnám. Byly doplnìny algoritmy pro speciální verzi asymetrických �ifer � nìmec-
kou verzi ECDSA nazývanou ECGDSA (Elliptic Curve German Digital Signature Algori-
thm). Byl rovnì� upraven po�adavek na generátor klíèù pro RSA. Kromì pou�ívání
�trueran� generátoru (fyzikální generátor) bylo povoleno pou�ívat i �pseuran� (pseudo-ná-
hodný generátor). Zatímco první zmìna je z hlediska právní úpravy pøijaté v Èeské repub-
lice nepodstatná, druhá zmìna znamená, �e posuzování generátorù se v Èeské republi-
ce uskuteèòuje podle �pøísnìj�ích� po�adavkù, ne� je tomu v èlenských státech Evropské
unie. Lze pøedpokládat, �e v pøípadì novelizace vyhlá�ky budou po�adavky pro posuzo-
vání generátorù odpovídat po�adavkùm, podle nich� se pøi hodnocení postupuje v èlen-
ských státech Evropské unie.

V pøípadì nejasnosti ve výkladu nìkterých ve vyhlá�ce uvedených pojmù se doporu-
èuje prostudovat dokument Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures,
kde jsou jednotlivé pojmy pøesnì a vysvìtleny.

Pøíloha è. 2
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5. ABECEDA ELEKTRONICKÉHO PODPISU

A.
Alena se rozhodla, �e bude elektronicky podepisovat datové zprávy, které
pøedává Petrovi.

B.
Petr mù�e být její kolega, pøítel, ale mù�e být i osobou, která provozuje elek-
tronický obchod, kam chce Alena zasílat objednávky zbo�í, které tento ob-
chod nabízí. Petr mù�e zastupovat banku, se kterou chce Alena tímto zpù-
sobem komunikovat. A koneènì Petr mù�e být pracovníkem úøadu, kterému
chce Alena takto zasílat napøíklad svá daòová pøiznání. V ka�dém pøípadì
Alenino rozhodnutí, jakým zpùsobem se bude elektronicky podepisovat,
závisí na tom, jaký elektronický podpis Petr akceptuje, resp. jaký pova�uje
za dùvìryhodný s ohledem na záva�nost obsahu zasílaných zpráv.

C.
Pokud je Petr Alenin kolega nebo pøítel, patrnì postaèí, kdy� Alena nebude
nic mìnit na tom, jak se podepisuje do této doby. To znamená, �e i nadále
bude pod text zprávy, kterou napí�e, uvádìt své jméno (napí�e jej z kláves-
nice). Petr má v�dy mo�nost si osobnì nebo telefonicky ovìøit, �e zprávu
skuteènì napsala Alena a �e ji odeslala v tom znìní, ve kterém Petrovi do�la.

D.
Pokud se Alena s Petrem osobnì neznají, mù�e vzniknout problém. Nìkdo
se mù�e za Alenu vydávat a poslat Petrovi zprávu podepsanou �Alena�, nebo
mù�e zprávu, kterou Alena Petrovi poslala, pozmìnit. Za této situace nemù-
�e Petr pova�ovat takový podpis za dùvìryhodný. Alena tedy musí pou�ít
takový elektronický podpis, který uvedené pochybnosti neumo�ní.

E.
Alena bude pou�ívat elektronický podpis zalo�ený na certifikátu1). Elektro-
nický podpis je v takovém pøípadì pro ka�dou podepsanou zprávu jiný

a odvozuje se od této zprávy2). Zároveò je závislý na nìèem, co je tajemstvím
Aleny a co nemù�e pro vytvoøení Alenina podpisu pou�ít nikdo jiný.

1) Certifikát není nezbytnou podmínkou pro pou�ívání digitálního podpisu (napø. PGP).
Uvedená varianta je popisována s ohledem na zákon o elektronickém podpisu, který
upravuje pou�ívání certifikátu, resp. kvalifikovaného certifikátu.

2) Tento typ podpisu nazývá zákon o elektronickém podpisu �zaruèený elektronický
podpis�. V praxi se pou�ívá spí�e zkrácený název �elektronický podpis�, pøípadnì
�digitální podpis� � viz poznámka   6).

F.
Certifikát získá Alena od poskytovatele certifikaèních slu�eb (té� certifikaè-
ní autorita). Nabídku jejich slu�eb je mo�né vyhledat na Internetu. Ne� si
bude Alena vybírat poskytovatele, zjistí, jaký certifikát pova�uje Petr za dù-
vìryhodný, pøípadnì jestli za dùvìryhodné certifikáty pova�uje certifikáty
vydané pouze nìkterými poskytovateli. Napøíklad banka mù�e pova�ovat za
dùvìryhodné pouze ty certifikáty, které sama vydá. Jiný subjekt mù�e pova-
�ovat za dùvìryhodné pouze kvalifikované certifikáty3), pøípadnì kvalifiko-
vané certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli4). To je pro Alenu prv-
ní hledisko pro výbìr poskytovatele � zda vydává ty certifikáty, které Petr
akceptuje.

3) Je mínìn kvalifikovaný certifikát ve smyslu zákona o elektronickém podpisu (viz § 12).
Podle zákona o elektronickém podpisu se mohou poskytovatelé rozhodnout, �e po-
�ádají Úøad pro ochranu osobních údajù o udìlení akreditace. Získání akreditace v�ak
není podmínkou pro poskytování certifikaèních slu�eb. Kvalifikované certifikáty vy-
dané akreditovanými poskytovateli jsou vy�adovány v �oblasti veøejné moci� � viz
§ 11 zákona o elektronickém podpisu.

4) Praxe u jednotlivých poskytovatelù mù�e být odli�ná. Zde je popsán jeden z u�íva-
ných postupù. Vlastní postup uvádí ka�dý poskytovatel ve své certifikaèní politice.

G.
Dal�ími hledisky pro výbìr poskytovatele je rozsah slu�eb, které nabízí,
a jejich cena. Pokud Petr akceptuje pouze certifikát, který poskytovatel Alenì
vydá na základì ovìøení její toto�nosti, kdy se Alena musí prokázat pøíslu�ný-
mi doklady, bude pro Alenu dùle�ité i místo, kde poskytovatel své slu�by na-
bízí. Aby byli poskytovatelé svým zákazníkùm co nejblí�e, zøizují èasto v øadì
míst tzv. registraèní autority, které pøijímají �ádosti o vydání certifikátu.
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H.
Ne� Alena poskytovatele nav�tíví, mìla by se seznámit s jeho certifikaèní
politikou. Jedná se o dokument, který je urèený jak pro osoby, kterým po-
skytovatel vydává certifikáty (Alena), tak pro osoby, které se na tyto certi-
fikáty spoléhají (Petr). Obsahuje nabídku slu�eb konkrétního poskytovatele
a podmínky, za kterých tyto slu�by poskytuje. Poskytovatelé zveøejòují cer-
tifikaèní politiky zpravidla na svých webových stránkách.

I.
Kdy� si Alena vybere urèitého poskytovatele, najde si na jeho webových
stránkách �ádost o vydání certifikátu5) a tu vyplní. Zároveò jí tak poskyto-
vatel umo�ní vytvoøení dvojice dat, kterou tvoøí data pro vytváøení elektro-
nického podpisu a data pro ovìøování elektronického podpisu6). Data pro vy-
tváøení podpisu si Alena ponechá a zùstávají jejím tajemstvím. Data pro
ovìøování podpisu jsou souèástí vytvoøené �ádosti o vydání certifikátu a není
dùvod je utajovat, naopak jsou urèena ke zveøejnìní. Následnì Alena celou
�ádost odnese k poskytovateli. Poskytovatel ovìøí toto�nost Aleny a uzavøe
s ní smlouvu o vydání certifikátu.

5) Praxe u jednotlivých poskytovatelù mù�e být odli�ná. Zde je popsán jeden z u�íva-
ných postupù. Vlastní postup uvádí ka�dý poskytovatel ve své certifikaèní politice.

6) Pøi pou�ití technologie digitálního podpisu, v souèasné dobì jediné realizované tech-
nologie tzv. zaruèeného elektronického podpisu, se u�ívá pro data pro vytváøení elek-
tronického podpisu pojem �soukromý klíè� a pro data pro ovìøování elektronického
podpisu pojem �veøejný klíè�.

J.
Zpravidla si Alena vydaný certifikát od poskytovatele hned neodnese. Posky-
tovatel jej Alenì za�le na zvoleném nosièi po�tou a tak si ovìøí, zda se Alena
zdr�uje na adrese, kterou má uvedenou v dokladech, které poskytovateli
pøedlo�ila, resp. zda se neprokázala doklady jiné osoby. Poskytovatel mù�e
certifikát zaslat i e-mailem a tak si ovìøit správnost a platnost elektronické
adresy, kterou Alena v �ádosti uvedla. Zároveò poskytovatel Alenu vyzve,
aby zkontrolovala, zda údaje uvedené v certifikátu jsou správné, a aby tuto
správnost potvrdila elektronicky podepsanou zprávou, kterou e-mailem za-
�le poskytovateli. Tak si poskytovatel ovìøí, �e Alena má data pro vytváøení
podpisu.

K.
Alena mù�e mít data pro vytváøení podpisu ulo�ená na pevném disku svého
poèítaèe, na disketì, na èipové kartì nebo v nìjakém jiném pøenosném bez-
peènostním modulu (souhrnnì se takové nosièe nazývají �tokeny�). Tato
data bude Alena pou�ívat, jak napovídá jejich název, pro vytváøení svého
elektronického podpisu. Alena je musí peèlivì støe�it, aby je nemohl nikdo
zneu�ít. Pokud tomu Alena nezabrání, mù�e se ten, kdo se dat zmocní, po-
depisovat jako Alena, tj. �fal�ovat� její podpis. V tomto pøípadì ov�em grafo-
log nepomù�e, na základì posouzení elektronického podpisu nelze rozli�it,
kdo data pro podpis pou�il.

L.
Data pro vytváøení podpisu tvoøí s daty pro ovìøování podpisu pevnou dvoji-
ci. Nelze nahradit, vymìnit nebo podvrhnout �ádnou jejich èást, ani� by tím
nebyla naru�ena jejich vazba.

M.
Data pro ovìøování podpisu jsou uvedena v certifikátu, který poskytovatel
Alenì vydal. Certifikát mù�e obsahovat i dal�í údaje � obchodní jméno po-
skytovatele, který certifikát vydal, Alenino jméno a pøíjmení (pøípadnì její
pseudonym), údaj o poèátku a konci platnosti certifikátu7), informaci o tom,
�e Alena je oprávnìna se podpisovat jménem urèitého subjektu (firmy, úøa-
du), údaj o omezení pou�ití certifikátu na �nefinanèní� transakce, nebo ome-
zení vý�e finanèních transakcí � to v�e podle úèelu, ke kterému bude Alena
certifikát pou�ívat. Alena si mù�e nechat vystavit více certifikátù � ka�dý pro
jiný úèel. Poskytovatel opatøí vydávaný certifikát svým elektronickým pod-
pisem. Tak jej chrání proti mo�nosti podvrhnutí jiného certifikátu a proti po-
zmìnìní údajù, které jsou v nìm uvedeny. Souèasnì tím poskytovatel stvr-
zuje, �e údaje uvedené v certifikátu pøed vydáním certifikátu ovìøil.

7) Certifikáty se z dùvodu bezpeènosti vydávají na omezenou dobu, zpravidla v rozsa-
hu 6 mìsícù a� dvou, max. pìti let.

N.
Certifikát je vydán ve formì datové zprávy. Pokud by byl listinou, mohla by
obsahovat následující text: �Já, ní�e podepsaný poskytovatel X.Y., vydávám
Alenì tento certifikát k jejím datùm pro ovìøování podpisu. Ovìøil jsem to-
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to�nost Aleny a dále jsem ovìøil, �e Alena má data pro vytváøení podpisu
a jim odpovídající data pro ovìøování podpisu. Tento certifikát vydávám na
dobu 6 mìsícù. Dále prohla�uji, �e Alena pøedlo�ila doklady, podle nich� je
jednatelkou firmy AB a je oprávnìna se jejím jménem podepisovat. Na zá-
kladì Aleniny �ádosti omezuji pou�ití tohoto certifikátu na finanèní transak-
ce v max. vý�i 200 000 Kè�.

O.
Proè jsou Alenina data pro ovìøování podpisu uvedena v certifikátu? Proto�e
právì prostøednictvím certifikátu se dostanou bezpeènou a dùvìryhodnou
cestou k Petrovi a s jejich pomocí Petr ovìøí Alenin podpis. A kde Petr certi-
fikát získá? Dostane jej zároveò s elektronicky podepsanou zprávou8).

8) To platí pro vìt�inu bì�nì u�ívaných aplikací. Pokud Petr nedostane certifikát záro-
veò se zprávou, musí Alena Petrovi sdìlit, kde mù�e její certifikát získat, resp. kde je
dostupný (napøíklad na tzv. klíèových serverech, na její webové stránce atd.).

P.
Nyní mù�e Alena elektronicky podepsat zprávu, kterou napsala. Jak to pro-
vede? Zadá pøíkaz (klikne na pøíslu�nou ikonu), aby zpráva byla elektronic-
ky podepsána jejími daty pro vytváøení elektronického podpisu. To, co se
dìje po zadání tohoto pøíkazu, Alena na svém monitoru nevidí ani se tohoto
procesu nijak neúèastní9). Výsledkem je elektronický podpis, který je ke
zprávì pøilo�en. Elektronický podpis tak závisí na zprávì, ke které je pøi-
lo�en, a na datech pro vytváøení elektronického podpisu podepsané osoby,
tj. Aleny.

9) Není nezbytné, aby Alena následující postup znala (stejnì tak jako pravdìpodobnì
neví, jaké procesy se odehrávají v motoru jejího auta, kdy� nastartuje). Z napsané
zprávy se pomocí ha�ovací funkce vytvoøí tzv. otisk. A� je na vstupu této funkce jak-
koliv dlouhá zpráva, na jejím výstupu je otisk, který má pevnou délku (128, 160 bitù
nebo více). Pokud by následnì do�lo ve zprávì k jakékoliv zmìnì, otisk by byl odli�-
ný. Poøízený otisk se dále �ifruje pomocí zvoleného asymetrického algoritmu a po-
mocí Aleniných dat pro vytváøení elektronického podpisu.

Q.
Pokud Alena dostateènì chrání svá data pro vytváøení podpisu, nikdo jiný
ne� ona takový podpis nevytvoøí. Útoèník se nemù�e podepsat jako Alena.

Útoèník sice mù�e podvrhnout jinou zprávu èi zmìnit obsah pùvodní zprá-
vy, ov�em Petr tuto zmìnu pøi ovìøování podpisu zjistí.

R.
Petr dostane otevøený text zprávy, elektronický podpis Aleny a certifikát Ale-
ny. Tak jako se Alena pøímo nepodílela na procesu vytváøení podpisu, stejnì
tak Petr nezasahuje do procesu ovìøování Alenina podpisu10). Vìt�ina aplika-
cí sama ohlásí, �e úspì�nì ovìøila podpis.

10) K otevøenému textu se vypoète otisk, který oznaèíme jako otisk è. 1. Z Alenina elek-
tronického podpisu se získá pomocí Aleniných dat pro ovìøování elektronického pod-
pisu otisk è. 2. Pokud se oba otisky rovnají, pak je zaji�tìno, �e zpráva nebyla od oka-
m�iku podepsání zmìnìna a podpis byl vytvoøen pomocí Aleniných dat pro vytváøení
elektronického podpisu. Následnì se zkontroluje platnost Alenina certifikátu, a to
z hlediska doby jeho platnosti (zda neuplynula doba platnosti, která je uvedena
v certifikátu) a z hlediska toho, zda nebyl Alenin certifikát zmìnìn.

S.
Petr musí zjistit je�tì jednu okolnost, a to jestli je Alenin certifikát skuteènì
platný. Alena sice má v certifikátu uvedenu dobu, dokdy certifikát platí, ale
pøed uplynutím této doby se mohla rozhodnout, �e poskytovatele po�ádá,
aby pøedèasnì ukonèil jeho platnost. Za jaké situace? Napøíklad tehdy, kdy�
ztratí svá data pro vytváøení podpisu a má obavu, �e se jejím jménem bude
moci podepisovat nìkdo jiný. Vzhledem k tomu, �e nelze mìnit obsah vyda-
ného certifikátu, není mo�né údaj o pøedèasném ukonèení jeho platnosti do
nìj dodateènì zapsat.

T.
Poskytovatel pravidelnì vydává seznam certifikátù, u nich� byla pøedèasnì
ukonèena platnost11). Do tohoto seznamu musí Petr nahlédnout a ujistit se,
�e Alenin certifikát v nìm není uveden12).

11) Podle zákona o elektronickém podpisu se jedná o seznam certifikátù, které byly zne-
platnìny. Poskytovatelé vydávají tyto seznamy zpravidla na svých webových strán-
kách pod zkratkou CRL (certificate revocation list).

12) Toto zji�tìní vìt�ina bì�ných aplikací zatím automaticky neprovádí. Pokud si Petr
�stahuje� seznam do svého poèítaèe, nesmí zapomenout na jeho pravidelnou aktua-
lizaci (�stahování� aktuálního seznamu). Existují i tzv. on-line protokoly (OCSP), kte-
ré umo�òují pøímý pøístup k informacím o tìchto certifikátech. Pokud Petrùv soft-
ware umí vyu�ít pøíslu�ný protokol, nemusí Petr provádìt aktualizaci stahovaných
seznamù. Potøebné informace poskytne ka�dý poskytovatel.
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U.
Pokud chce mít Petr skuteènì jistotu, �e Alenin certifikát byl platný v dobì,
kdy Alena zprávu elektronicky podepsala, nahlédne do seznamu, který byl
vydán a� poté, kdy pøijal Alenou podepsanou zprávu. Poskytovatelé vydáva-
jí tyto seznamy v pravidelných intervalech, napøíklad po 6 hodinách (tj. v 6,
12, 24 hodin). Mù�e tedy nastat situace, kdy Alena v 7 hodin zjistí ztrátu
svých dat pro vytváøení podpisu, v 8 hodin po�ádá poskytovatele, aby ukon-
èil platnost jejího certifikátu. Útoèník v 9 hodin podepí�e zprávu Aleninými
daty. V 10 hodin Petr ovìøuje Alenin podpis. Pøedpokládejme, �e daný po-
skytovatel vydává seznam v 6, 12, 18 a ve 24 hodin. Petr tedy v 10 hodin na-
hlédne do seznamu, který byl vydán v 6 hodin. V nìm pochopitelnì informa-
ce, která nastala o nìkolik hodin pozdìji, není. Proto musí Petr nahlédnout
do seznamu, který bude vydán ve 12 hodin.

V.
Alena mù�e elektronicky podepisovat nejen textové zprávy, ale v�e, co exis-
tuje v elektronické podobì, napø. obrázek, program, databázový soubor,
makro apod.

W.
Alena mù�e elektronicky podepsat i datové zprávy, které nemá v úmyslu ni-
komu pøedávat, ale chce je uchovat v elektronické podobì. Kdykoliv v bu-
doucnu bude mít Alena pøi otevøení tìchto zpráv jistotu, �e jejich obsah ne-
byl od okam�iku podepsání zmìnìn.

X.
Pokud Alena bude chtít zachovat dùvìrnost svých sdìlení, musí je vhodným
programem za�ifrovat. Samotný elektronický podpis zprávu ne�ifruje a po-
nechává ji v otevøené podobì.

Y.
Není dùvod se obávat toho, �e je pou�ívání elektronického podpisu slo�ité.
Není o nic slo�itìj�í, ne� je práce s e-mailovou po�tou.

Z.
Objevují se pochybnosti, zda je mo�né se na elektronický podpis spoléhat.
V bì�ném �ivotì se spoléháme velmi èasto na podpis, který vypadá jako pou-
hý �klikyhák� a kterému dùvìøujeme, ani� máme pøíslu�ný podpisový vzor
nebo daný podpis známe. Zaruèený elektronický podpis nám poskytuje
mnohem vy��í míru bezpeèí, navíc z certifikátu získáme øadu dùvìryhodnì
pøedaných informací.



102 103

6. Typy elektronických podpisù

6. TYPY ELEKTRONICKÝCH PODPISÙ

6.1 ÚVODNÍ POJMY

Celý systém elektronického podepisování dokumentù ve smyslu zákona
è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dal�ích zá-
konù (zákon o elektronickém podpisu), je zalo�en na nìkolika základních
pojmech. Definice tìchto primitivù jsou uvedeny v § 2 tohoto zákona. Patøí
sem pøedev�ím:
¾ elektronický podpis,
¾ zaruèený elektronický podpis,
¾ datová zpráva,
¾ podepisující osoba,
¾ poskytovatel certifikaèních slu�eb,
¾ akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb,
¾ certifikát,
¾ kvalifikovaný certifikát,
¾ data pro vytváøení elektronických podpisù,
¾ data pro ovìøování elektronických podpisù,
¾ prostøedek pro vytváøení elektronických podpisù,
¾ prostøedek pro ovìøování elektronických podpisù,
¾ prostøedek pro bezpeèné vytváøení elektronických podpisù,
¾ prostøedek pro bezpeèné ovìøování elektronických podpisù,
¾ nástroj elektronického podpisu,
¾ akreditace.

Pomocí tìchto pojmù vymezíme rùzné typy elektronických podpisù, tedy
rùzných typù podpisù, o kterých pøímo nebo nepøímo hovoøí zákon o elek-
tronickém podpisu.

K vymezení jednotlivých typù pou�ijeme následující kategorie: politika
kvalifikovaného certifikátu (zpravidla uvedena v certifikaèní politice), for-
mát elektronického podpisu, formát kvalifikovaného certifikátu, èasové ra-
zítko, po�adavek na bezpeèný systém, po�adavek na prostøedek pro bezpeè-
né vytváøení elektronického podpisu (PBVP). Podle konkrétních po�adavkù
na tyto kategorie pak definujeme typický profil pro následující typy elektro-
nických podpisù:
� elektronický podpis,

� zaruèený elektronický podpis,
� zaruèený elektronický podpis zalo�ený na kvalifikovaném certifikátu,
� zaruèený elektronický podpis zalo�ený na kvalifikovaném certifikátu

vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb,
� kvalifikovaný podpis,
� kvalifikovaný podpis urèený pro podepisování dokumentù, u nich� se

pøedpokládá urèitá doba archivace.

Takto definované podpisy se vyskytují v rùzných souvislostech ve Smìr-
nici 1999/93/ES (dále jen �Smìrnice�) a ve standardech ETSI (European Te-
lecommunication Standards Institute) a CEN/ISSS (European Committee for
Standardization/Information Society Standardization System).

6.2 ELEKTRONICKÝ PODPIS
(GENERAL ELECTRONIC SIGNATURE)

Vyjdeme z vymezení, které je obsa�eno v § 2 písm. a) zákona o elektronic-
kém podpisu:

�elektronickým podpisem (se rozumí pro úèely tohoto zákona) údaje v elek-
tronické podobì, které jsou pøipojené k datové zprávì nebo jsou s ní logicky
spojené a které umo�òují ovìøení toto�nosti podepsané osoby ve vztahu
k datové zprávì�.

Definice uvedená v èlánku 2 odst. 1 Smìrnice zní:

"Electronic signature means data in electronic form which are attached to
or logically associated with other electronic data and which serve as a me-
thod of authentication."

Pøeklad:

�Elektronickým podpisem se rozumí data v elektronické podobì, která jsou
pøipojena k jiným elektronickým datùm nebo jsou s nimi logicky spojena
a která slou�í jako metoda autentizace.�

Po�adavky na námi definované a sledované kategorie jsou tedy zcela mi-
nimální. Nepo�aduje se èasové razítko, není definován �ádný konkrétní for-
mát nebo standard, který by popisoval tvar vytvoøených nebo pøedávaných
dat. Není pou�it certifikát nebo jiný zpùsob zveøejnìní pomocných dat
(napø. dat pro ovìøování podpisu, osobních dat podepisující osoby, informa-
ce o systému pou�itém pøi podpisu apod.) ani tato data nejsou definována.

6.1 Úvodní pojmy;  6.2 Elektronický podpis
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Nejsou kladeny �ádné specifické po�adavky na pou�itý podpisový systém
nebo na prostøedek pro vytváøení, pøípadnì pro ovìøování elektronického
podpisu.

Uvedené po�adavky sestavíme do následující tabulky � tabulku se stej-
nou strukturou pou�ijeme následnì k definici v�ech dále uvedených typù
elektronických podpisù.

EESSI Standard Volba standardu

Politika
kvalifikovaného

certifikátu

Nezveøejnìní nebo
pøímé poskytování

politiky
Zveøejnìní politiky

Zveøejnìní u�ívání
PBVP

Formát
elektronického

podpisu
Elektronický podpis

Elektronický podpis
+ testování dat

Elektronický podpis
+ testování dat

+ èasová razítka
Formát

kvalifikovaného
certifikátu

Profil kvalifikovaného certifikátu

Èasové razítko Pou�ití protokolu pro èasová razítka

Po�adavek na
bezpeèný systém

Ni��í úroveò Kvalifikovaná úroveò

Po�adavek na
prostøedek pro

bezpeèné vytváøení
elektronického

podpisu

Ni��í úroveò Kvalifikovaná úroveò Vy��í úroveò

Tento typ podpisu nemá pro pøíjemce pøíli� velkou vypovídací hodnotu
a dùvìra v nìj je minimální. Slou�í spí�e pro informaci pøíjemce. Pøíkladem
mù�e být �podpis� vlo�ený pod klasický e-mail, ale i napø. jméno autora uve-
dené v záhlaví èlánku (v elektronické podobì, dokument v MS Word apod.).

Skuteènost, �e i tento podpis je podpisem ve smyslu zákona è. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, vyplývá z § 3 odst. 1:

 �Datová zpráva je podepsána, pokud je opatøena elektronickým pod-
pisem�.

6.3 ZARUÈENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
(ADVANCED ELECTRONIC SIGNATURE)

Zaènìme opìt definicemi. Porovnáním definice uvedené v zákonì o elektro-
nickém podpisu, § 2 písm. b) a definice ve Smìrnici, èlánek 2 odst. 2 zjistí-

me, �e tento pojem je zaveden obdobným zpùsobem a nemù�e dojít k zásad-
nì odli�nému chápání.

Zákon o elektronickém podpisu, § 2 písm. b):

�zaruèeným elektronickým podpisem (se rozumí pro úèely tohoto zákona)
elektronický podpis, který splòuje následující po�adavky:

� je jednoznaènì spojen s podepisující osobou,
� umo�òuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávì,
� byl vytvoøen a pøipojen k datové zprávì pomocí prostøedkù, které pode-

pisující osoba mù�e udr�et pod svou výhradní kontrolou,
� je k datové zprávì, ke které se vztahuje, pøipojen takovým zpùsobem, �e

je mo�no zjistit jakoukoliv následnou zmìnu dat.�

Smìrnice, èlánek 2 odst. 2:

" 'advanced electronic signature' means an electronic signature which meets
the following requirements:

(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain under his

sole control;
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any

subsequent change of the data is detectable."

Pøeklad:

�vylep�eným elektronickým podpisem� se rozumí elektronický podpis, kte-
rý splòuje tyto po�adavky:

a) je jednoznaènì spojen s podepisující osobou;
b) umo�òuje identifikovat podepisující osobu;
c) je vytvoøen s vyu�itím prostøedkù, které podepisující osoba mù�e mít

plnì pod svou kontrolou;
d) je spojen s daty, ke kterým se vztahuje, tak, aby bylo mo�no zjistit ja-

koukoliv následnou zmìnu tìchto dat.

Po�adavky na námi definované a sledované kategorie se vzhledem k pøed-
chozí definici mìní. Stále se je�tì nevy�aduje èasové razítko, nevy�aduje se
pou�ití certifikátu ke zveøejnìní dat pro ovìøení podpisu. Novì se zavádí pøes-
né formáty pro vytváøení a pøenos elektronických podpisù. To je nutné pøe-
dev�ím z hlediska kompatibility a interoperability. Základním dokumentem
v této oblasti je Electronic Signature Formats ( ETSI TS 101 733 V1.2.2, 2000-12).

6.3 Zaruèený elektronický podpis
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Novì se zavádí po�adavek na dùvìryhodnost operaèního systému, ve kte-
rém se dokument podepisuje. Nejsou kladeny �ádné specifické po�adavky
na podpisový prostøedek nebo ovìøovací prostøedek. Bezpeènost tìchto pro-
støedkù (pou�ití, zabezpeèení, ochrana) se zcela nechává na podepisující
osobì (pøípadnì na osobì, která se spoléhá na podpis).

Uvedené po�adavky opìt sestavíme do tabulky:

EESSI Standard Volba standardu

Politika
kvalifikovaného

certifikátu

Nezveøejnìní nebo
pøímé poskytování

politiky
Zveøejnìní politiky

Zveøejnìní u�ívání
PBVP

Formát
elektronického

podpisu

Elektronický
podpis

Elektronický podpis
+ testování dat

Elektronický podpis
+ testování dat

+ èasová razítka
Formát

kvalifikovaného
certifikátu

Profil kvalifikovaného certifikátu

Èasové razítko Pou�ití protokolu pro èasová razítka

Po�adavek na
bezpeèný systém

Ni��í úroveò Kvalifikovaná úroveò

Po�adavek na
prostøedek pro

bezpeèné vytváøení
elektronického

podpisu

Ni��í úroveò Kvalifikovaná úroveò Vy��í úroveò

Tento typ podpisu nemá pro pøíjemce pøíli� velkou vypovídací hodnotu
a dùvìra v nìj je minimální. Slou�í spí�e pro informaci pøíjemce. Pøíkladem
mù�e být �podpis� vlo�ený pod klasický e-mail, ale i napø. jméno autora uve-
dené v záhlaví èlánku (v elektronické podobì, dokument v MS Word apod.).

Skuteènost, �e i tento podpis je podpisem ve smyslu zákona è. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, vyplývá z § 3 odst. 1:

 �Datová zpráva je podepsána, pokud je opatøena elektronickým pod-
pisem�.

6.4 ZARUÈENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS ZALO�ENÝ
NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU
(ADVANCED ELECTRONIC SIGNATURE USING
QUALIFIED CERTIFICATE)

Zaènìme opìt definicemi. K pou�ití tohoto typu podpisu se zavádìjí pojmy
certifikát, kvalifikovaný certifikát a pojem poskytovatel certifikaèních slu-
�eb. Pøipomeòme, �e poskytovatelé certifikaèních slu�eb se dìlí na poskyto-
vatele, kteøí vydávají certifikáty, na poskytovatele, kteøí vydávají kvalifikova-
né certifikáty a na akreditované poskytovatele.

Definice typù certifikátù jsou uvedeny v § 2 písm. g) a h)
zákona o elektronickém podpisu:
�g)certifikátem (se rozumí pro úèely tohoto zákona) datová zpráva, která je

vydána poskytovatelem certifikaèních slu�eb, spojuje data pro ovìøování
podpisù s podepisující osobou a umo�òuje ovìøit její toto�nost�,

�h)kvalifikovaným certifikátem (se rozumí pro úèely tohoto zákona) certifi-
kát, který má nále�itosti stanovené tímto zákonem (viz § 12) a byl vydán
poskytovatelem certifikaèních slu�eb, splòujícím podmínky, stanovené
tímto zákonem pro poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávající kvali-
fikované certifikáty (viz § 6)�.

Definice poskytovatelù certifikaèních slu�eb jsou uvedeny v § 2 písm. e) a f)
zákona o elektronickém podpisu:
�e) poskytovatelem certifikaèních slu�eb (se rozumí pro úèely tohoto záko-

na) subjekt, který vydává certifikáty a vede jejich evidenci, pøípadnì po-
skytuje dal�í slu�by spojené s elektronickými podpisy�,

�f) akreditovaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb (se rozumí pro úèe-
ly tohoto zákona) poskytovatel certifikaèních slu�eb, jemu� byla udìle-
na akreditace podle tohoto zákona�.

Povinnosti poskytovatele certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikova-
né certifikáty, jsou obsa�eny v § 6 zákona o elektronickém podpisu a jsou
dále upøesnìny v provádìcí vyhlá�ce è. 366/2001 Sb.

Ka�dý poskytovatel certifikaèních slu�eb mù�e po�ádat Úøad pro ochra-
nu osobních údajù o udìlení akreditace pro výkon èinnosti akreditovaného
poskytovatele certifikaèních slu�eb. Podmínky udìlení akreditace jsou uve-
deny v § 10 zákona o elektronickém podpisu. Ve Smìrnici se po�aduje, aby
se jednalo o dobrovolný akt. Akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb

6.4 Zaruèený elektronický podpis zalo�ený na kvalifikovaném certifikátu
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by mìl být chápán jako dùvìryhodný poskytovatel tìchto slu�eb. V zákonì
o elektronickém podpisu je v�ak ustanovení, které je z hlediska po�adavku
Smìrnice problematické. Jedná se o § 11, který stanoví, �e v oblasti veøejné
moci se smí pou�ívat pouze kvalifikované certifikáty vydané akreditovaným
poskytovatelem. Ten, kdo chce své certifikaèní slu�by nabízet pro vyu�ití
v oblasti veøejné moci, musí tedy nejdøíve získat akreditaci a dobrovolnost
po�adovaná Smìrnicí pro poskytovatele certifikaèních slu�eb v oblasti veøej-
né moci se stává nutností.
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Vrátíme se k popisu jednotlivých typù podpisù. Po�adavky na námi sle-
dované kategorie se vzhledem k pøedchozímu typu dále roz�iøují. Stále se
je�tì nevy�aduje èasové razítko. Zpøísòují se po�adavky na pøesné formáty
pro vytváøení a pøenos elektronických podpisù. Pou�ívání formátù se roz�i-
øuje o stanovení po�adavkù na formáty kvalifikovaných certifikátù a o dal�í
související formáty (napø. �ádost o vydání certifikátu apod.). To je upraveno
napøíklad dokumentem ETSI Qualified Certificates Profile (ETSI TS 101 862
V1.1.1, 2000�12). Po�adavek na dùvìryhodnost operaèního systému, ve kte-
rém se datová zpráva podepisuje, je stejný jako u pøedchozího typu. Po�a-
davky na poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certi-
fikáty upøesòuje vyhlá�ka è. 366/2001 Sb. V Evropské unii øe�í tuto otázku
dokument Policy Requirements for CSPs Issuing Qualified Certificates (ETSI
TS 101 456 V1.1.1,  2000�12).

Ani u tohoto typu podpisu není souèástí profilu povinný po�adavek na
pou�ívání bezpeèného podpisového nebo ovìøovacího prostøedku.

Tento typ podpisu je základním typem elektronického podpisu, kterým
se zabývá zákon o elektronickém podpisu. Tento typ podpisu má pro pøíjem-
ce vysokou vypovídací hodnotu a dùvìra v nìj je vysoká; je také podpoøena
právními aspekty, které vyplývají z pou�ití takovéhoto podpisu a které ply-
nou ze zákona o elektronickém podpisu. Slou�í pro styk pøíjemce a jiného
subjektu, který vlastní kvalifikovaný certifikát. Pøíjemce podepsanou osobu
nemusí osobnì znát, data pro ovìøování elektronického podpisu získá pøí-
jemce z kvalifikovaného certifikátu. Právní jistota v souvislosti s tímto zpù-
sobem komunikace vyplývá ze zákona o elektronickém podpisu, nemusí se
tedy na rozdíl od pøedchozího pøípadu uzavírat speciální smlouvy pro práv-
ní podporu této komunikace. Dùvìra v obsah certifikátu je podmínìna dùvì-
rou v poskytovatele certifikaèních slu�eb, který certifikát vydal. Tato dùvìra
vyplývá i ze skuteènosti, �e zákon o elektronickém podpisu stanoví poskyto-
vatelùm vydávajícím kvalifikované certifikáty celou øadu povinností.

Podpisu mù�e být pou�it i k �anonymnímu� styku (místo jména podepi-
sující osoby mù�e být v kvalifikovaném certifikátu uveden pseudonym,
ov�em s oznaèením, �e se jedná o pseudonym). V pøípadì právního sporu
mù�e být �anonymní� dr�itel certifikátu dohledán prostøednictvím údajù,
které má k dispozici poskytovatel certifikaèních slu�eb. Uvedený typ podpi-
su lze pou�ít v�ude tam, kde se v zákonì o elektronickém podpisu umo�òu-
je pou�ít elektronický podpis. Tento typ podpisu je pøímo vy�adován v § 11,
který stanoví zpùsob komunikace v oblasti veøejné moci. Tento profil je, jak
jsme se ji� zmínili, zpøísnìn � nestaèí, aby byl kvalifikovaný certifikát vydán
poskytovatelem, který vydává kvalifikované certifikáty, ale poskytovatelem,
který byl akreditován Úøadem pro ochranu osobních údajù.

Obecnì se pova�uje tento typ za vhodný pro pøímou komunikaci mezi
subjekty. Není vhodný k archivaci dat a tam, kde je nutné zpìtnì prokazo-
vat, kdy pøesnì byl dokument podepsán.

6.4 Zaruèený elektronický podpis zalo�ený na kvalifikovaném certifikátu
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6.5 KVALIFIKOVANÝ PODPIS
(QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE)

Dostáváme se k velice dùle�itému pojmu kvalifikovaný podpis. Tento termín
není v zákonì o elektronickém podpisu pøímo pou�it. Pøesto je na nìkolika
místech zmínìn, v�dy v�ak jen opisem. Poprvé se s ním mù�eme setkat v § 3
odst. 2:

�Pou�ití zaruèeného elektronického podpisu zalo�eného na kvalifikova-
ném certifikátu a vytvoøeného pomocí prostøedku pro bezpeèné vytváøení
podpisu umo�òuje ovìøit, �e datovou zprávu podepsala osoba uvedená na
tomto kvalifikovaném certifikátu.�

Od pøedchozího typu se tento typ li�í po�adavkem na pou�ití prostøedku
pro bezpeèné vytváøení podpisu. Po�adavky na tento prostøedek jsou uvede-
ny v § 17 zákona o elektronickém podpisu. V èlenských zemích Evropské
unie se otázkou bezpeèných prostøedkù zabývá celá øada dokumentù. Øada
otázek v�ak v dobì psaní tohoto pøíspìvku je�tì nebyla doøe�ena. Pøíkladem
tìchto dokumentù mohou být následující dokumenty CEN/ISSS :

4 Secure Signature-Creation Devices (EAL 4 and EAL 4+), (CWA Draft on
Area F),

4 Security Requirements for Signature Creation Systems (CWA Draft on
Area G1),

4 Procedures for Electronic Signature Verification V1.0.3 (2001-01-25,
CWA Draft on Area G2),

4 EESSI Conformity Assessment Guidance; Version 2.0 (2001-01-22,
CWA Draft on Area V).

Pojmy prostøedek pro bezpeèné vytváøení podpisu a prostøedek pro bez-
peèné ovìøování podpisu patøí k nejproblematiètìj�ím v celém systému elek-
tronického podepisování. Pøesné po�adavky na tyto prostøedky nebyly dosud
zcela zformulovány. Obecnì se tyto po�adavky dají rozdìlit do tøí oblastí:
po�adavky technicko-kryptografické, po�adavky na zaèlenìní tìchto pro-
støedkù do informaèního systému a legislativnì právní po�adavky. Nejsou
doøe�eny ani otázky související s hodnocením bezpeènosti takových pro-
støedkù. Pøísnìj�í kritéria se uplatòují pøi jejich hodnocení v Nìmecku a Ra-
kousku. Zde se hodnotí i aplikace, ve které je prostøedek pou�íván. V jiných
èlenských státech Evropské unie se hodnocení soustøeïuje pouze na prostøe-
dek a hodnocení spoèívá pouze v hodnocení z pohledu technicko-kryptogra-
fického. V øadì èlenských státù Evropské unie se je�tì k hodnocení prostøed-

kù nepøistoupilo. Celá problematika je natolik komplexní a slo�itá, �e si za-
slou�í samostatné podrobné odborné zhodnocení.
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Kvalifikovaný podpis se pova�uje z hlediska dùvìry za nejvhodnìj�í. Tento
podpis má pro pøíjemce vysokou vypovídací hodnotu. V dokumentech EU se
uva�uje, �e by mohl být pou�íván v tìch situacích, kde se v písemné podobì
vy�aduje vlastnoruèní podpis. V èeské legislativì by jeho vyu�ití namísto
vlastnoruèního podpisu v�ak patrnì znamenalo zmìnu (novelu) pøíslu�ných
právních pøedpisù, a to napøíklad vlo�ením vìty � �toto musí být podepsá-
no vlastnoruènì nebo pomocí kvalifikovaného podpisu� � do textu pøíslu�-
ných právních pøedpisù.

6.6 �VYLEP�ENÝ� ELEKTRONICKÝ PODPIS
(ENHANCED ELECTRONIC SIGNATURE)

Tento typ je obecnì pou�itelný s libovolným pøedchozím typem. Li�í se pøi-
dáním nìkterého z dal�ích po�adavkù na podpis, který není souèástí zaru-
èeného elektronického podpisu ani nesouvisí s pøedchozími typy (napø. èa-
sová znaèka, roz�íøené po�adavky na verifikaci, roz�íøené po�adavky na
podpisový prostøedek, roz�íøená ochrana proti urèitému druhu útokù).

6.5 Kvalifikovaný podpis; 6.6 �Vylep�ený� elektronický podpis
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6.7 KVALIFIKOVANÝ PODPIS URÈENÝ PRO ARCHIVACI DAT
(QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE WITH LONG-TERM VALIDITY)

Nejdùle�itìj�ím typem, který vznikl jako vylep�ený elektronický podpis
z kvalifikovaného podpisu, je kvalifikovaný podpis urèený pro archivaci dat.

Tento podpis je blí�e pøedstaven ve standardu ETSI Policy requirements
for CSPs issuing trusted time stamps, ve kterém jsou zformulovány minimál-
ní po�adavky v oblasti bezpeènosti a kvality zabezpeèení dùvìryhodného
poskytování slu�eb urèených k vydávání èasových razítek. Èasová razítka
jsou specifikována v dokumentu ETSI Time Stamping Profile (draft ETSI TS
101 861 V.1.1.4). Vzhledem k tomu, �e musí být zaji�tìna odolnost proti úto-
kùm po celou dobu archivace, je v kategorii prostøedek pro bezpeèné vytvá-
øení podpisu vznesen po�adavek zvý�ené bezpeènosti.
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Vzhledem ke specifickým po�adavkùm je vyu�ití zøejmé � dlouhodobá
archivace elektronicky podepsaných dokumentù v elektronické formì. V této
souvislosti se pøipomíná, �e pokud tuto slu�bu zaji��uje poskytovatel certifi-
kaèních slu�eb, mìl by zajistit i uchování pøíslu�ného software, který umo�-
ní otevøení a zobrazení podepsaných dat i v dobì, kdy tento software ji� není
bì�nì pou�íván.

Literatura:
[1] Matejka, J.,Vondruska, P.: The basic terms and legal aspects of the ESA

from the practical use and security points of view, sborník mezinárod-
ní konference IDET, Brno 2001

[2] Vondru�ka, P.: Typy elektronických podpisù, sborník konference Bez-
peènos� dát 2001, Bratislava

[3] Vondru�ka, P.: Bezpeènostní po�adavky na jednotlivé typy EP a PCS,
Elektronický podpis a antivirová ochrana komunikaèních systémù, Vo-
jenská akademie Brno, 2001

[4] Directive EU: Evropská komise DG XV - Directive 1999/93/EC of 13 De-
cember 1999 on a community framework for electronic signatures,
http://www.ict.etsi.org/eessi/e-sign_directive.pdf

[5] ETSI, European Telecommunication Standards Institute,
http://www.etsi.org/sec/el-sign.htm

[6] CEN/ISSS, European Committee for Standardization/Information Soci-
ety Standardization System,
http://www.ni.din.de, http://www.cenorm.be/isss/worksho/e-sign
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7. PROSTØEDEK PRO BEZPEÈNÉ VYTVÁØENÍ
ELEKTRONICKÉHO PODPISU
A NÁSTROJ ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Tato kapitola je vìnována vysvìtlení pojmu prostøedek pro bezpeèné vytvá-
øení a ovìøování elektronického podpisu (§ 7 vyhlá�ky), nástroj elektronic-
kého podpisu (§ 8 vyhlá�ky) a vztahu mezi nimi, dále postupu pøi vyslovení
shody nástroje s po�adavky stanovenými v zákonì o elektronickém podpisu
a vysvìtlení rozdílu v chápání obsahu tìchto pojmù v dokumentech Evrop-
ské unie a v zákonì o elektronickém podpisu.

7.1 PROSTØEDEK PRO BEZPEÈNÉ VYTVÁØENÍ A OVÌØOVÁNÍ
ZARUÈENÝCH ELEKTRONICKÝCH PODPISÙ

Zaènìme informací k pøekladu tìchto pojmù z anglicky psaných materiálù
Evropské unie. Je potøeba vìdìt, �e v tìchto materiálech se pou�ívá v sou-
vislosti s pojmem nástroj elektronického podpisu termín �product� (�electro-
nic-signature product� � nástroj elektronického podpisu), zatímco termín
�device� je urèen pro èeský termín prostøedek (srovnej napø. secure signa-
tur-creation device � prostøedek pro bezpeèné vytváøení elektronických pod-
pisù).

Po�adavky na prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování zaruèených
elektronických podpisù jsou uvedeny v § 17 zákona o elektronickém podpi-
su. Po�adavky na tyto prostøedky vycházejí z obdobných obecných po�adav-
kù Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy,
tak, jak jsou uvedeny v pøíloze è. III této Smìrnice.

Tyto po�adavky mají pøedev�ím zajistit, aby prostøedek pro bezpeèné
vytváøení podpisu za pomoci odpovídajících technických a programových
prostøedkù a postupù zaruèil, �e data pro vytváøení podpisu se mohou vy-
skytnout pouze jednou a �e jejich utajení je nále�itì zaji�tìno, �e data pro
vytváøení podpisu nelze pøi nále�itém zaji�tìní odvodit ze znalosti zpùsobu
jejich vytváøení a �e podpis je chránìn proti padìlání s vyu�itím existující
dostupné technologie. Tento prostøedek musí dále zajistit, aby data pro vy-
tváøení podpisu mohla být podepisující osobou spolehlivì chránìna proti
zneu�ití tøetí osobou. Prostøedky pro bezpeèné vytváøení podpisu nesmí

mìnit data, která se podepisují, ani zabraòovat tomu, aby tato data byla pøed-
lo�ena podepisující osobì pøed vlastním procesem podepisování.

Obdobné jsou i bezpeènostní a procesní po�adavky na prostøedek pro
bezpeèné ovìøování podpisu. Novì se zde zavádìjí po�adavky související se
zobrazením výsledku ovìøení, pøípadnì se spolehlivým zobrazením dat uve-
dených v certifikátu. Jedná se zejména o tyto po�adavky:
¾ podpis musí být spolehlivì ovìøen a výsledek tohoto ovìøení musí být

øádnì zobrazen,
¾ ovìøující osoba musí mít mo�nost spolehlivì zjistit obsah podepsaných dat,
¾ spolehlivì musí být zji�tìna pravost a platnost certifikátu pøi ovìøování

podpisu,
¾ výsledek ovìøení a pøípadné pou�ití pseudonymu musí být øádnì zob-

razeno.

Uvedené po�adavky jsou upøesnìny v § 7 provádìcí vyhlá�ky k zákonu
o elektronickém podpisu. Konkretizují se zde alespoò nìkteré z po�adavkù,
napø. se vy�aduje, aby podepisující osoba byla informována, �e pou�ívá ten-
to prostøedek, a musela pøed jeho pou�itím zadat pøístupové heslo nebo po-
u�ít jiný obdobný autentizaèní mechanismus. Upøesnìny jsou i po�adavky
na kryptografické algoritmy a jejich parametry. Tyto po�adavky jsou uvede-
ny v pøíloze è. 2 vyhlá�ky. Pøíloha byla zpracována podle obdobného doku-
mentu Evropské unie, a to dokumentu Algorithms and Parameters for Secure
Electronic Signatures, který vydala EESSI (The European Electronic Signatu-
re Standardization Initiative). V tomto dokumentu se stanoví asymetrické
kryptografické algoritmy vèetnì algoritmù zalo�ených na eliptických køiv-
kách, které budou pro úèely bezpeèných elektronických podpisù pova�ová-
ny po dobu 5 let (od zaèátku roku 2001) za bezpeèné. V tomto dokumentu
jsou dále stanoveny i parametry klíèù, zpùsob generování klíèù a dal�í tech-
nické detaily.

Vyhlá�ka dále vy�aduje pro prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèené-
ho elektronického podpisu dostateènou technickou a kryptografickou záru-
ku bezpeènosti; tento po�adavek se pova�uje za splnìný, pokud prostøedek
odpovídá po�adavkùm technické normy upravující oblast informaèní bez-
peènosti. Touto normou je ÈSN ISO 15408 a pøíslu�ná úroveò záruky je
EAL 4. Po�adavek byl stanoven v souladu s dokumenty standardizaèní komi-
se CEN/ISSS (European Committee for Standardization/Information Socie-
ty Standardization System) N137-Secure Signature � Creation Device a N141-
-Security Requirements for Signature Creation Applications.

7.1  Prostøedek pro bezpeèné vytváøení a ovìøování zaruèených elektronických podpisù
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Splnìní po�adavkù na prostøedek pro bezpeèné vytváøení zaruèeného
elektronického podpisu stanovených v § 17 zákona o elektronickém podpisu
se dokládá výsledkem hodnocení prostøedku pro bezpeèné vytváøení zaru-
èeného elektronického podpisu a seznamem technických norem upravují-
cích oblast informaèní bezpeènosti, podle kterých byl hodnocen. Poskytova-
tel není omezen ve volbì subjektu, který takové potøebné hodnocení mù�e
provést. Pøedpokládá se pøebírání hodnocení z laboratoøí v èlenských státech
Evropské unie. Èasem pravdìpodobnì vznikne hodnotitelské pracovi�tì
i v Èeské republice. Aby bylo uznáno hodnocení tohoto pracovi�tì i v èlen-
ských státech Evropské unie, je nutné zapojení tohoto pracovi�tì do evrop-
ského akreditaèního systému. Ve Smìrnici 1999/93/ES se k hodnocení pro-
støedkù pro elektronické podpisy uvádí pouze toto:

�Pøíslu�né veøejnoprávní èi soukromé subjekty povìøené èlenskými stá-
ty stanoví shodu prostøedkù pro bezpeèné vytváøení podpisù s po�adavky
uvedenými v pøíloze III. V souladu s postupem uvedeným v èlánku 9 stanoví
Komise kritéria, podle nich� èlenské státy stanoví, zda mù�e být daný sub-
jekt povìøen.�

V souèasné dobì je�tì v èlenských státech Evropské unie není zcela sho-
da v tom, jak bude toto ustanovení Smìrnice realizováno.

Zákon o elektronickém podpisu nestanoví �ádnému subjektu povinné
pou�ívání prostøedku pro bezpeèné vytváøení a ovìøování elektronického
podpisu. Je pouze na podepisující osobì nebo na osobì, která se spoléhá na
podpis, zda takový prostøedek (napø. z dùvodu vy��í bezpeènosti, a tedy
i právní jistoty) pou�ívá nebo ne. Ponìkud deklarativnì se o tomto podpisu
mluví pouze v paragrafu 3 odst. 2:

�Pou�ití zaruèeného elektronického podpisu zalo�eného na kvalifikova-
ném certifikátu a vytvoøeného pomocí prostøedku pro bezpeèné vytváøení
podpisu umo�òuje ovìøit, �e datovou zprávu podepsala osoba uvedená na
tomto kvalifikovaném certifikátu.�

Shrnutí
1. V zákonì o elektronickém podpisu není stanovena �ádnému subjektu

povinnost pou�ívat prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování za-
ruèených elektronických podpisù.

2. Pou�íváním tìchto prostøedkù se zvy�uje dùvìra v tento zpùsob komu-
nikace.

3. Kvalifikovaný podpis je zaruèený elektronický podpis zalo�ený na
kvalifikovaném certifikátu a vytvoøený pomocí prostøedku pro bezpeè-
né vytváøení elektronického podpisu.

4. Prostøedky pro bezpeèné vytváøení a ovìøování zaruèených elektronic-
kých podpisù musí splòovat bezpeènostní po�adavky podle ISO 15408,
na úroveò záruky EAL 4; v Èeské republice je toto hodnocení uznáváno
z kterékoliv testovací laboratoøe, která je schopna tyto testy provádìt.

7.2 NÁSTROJ ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Pojem nástroj elektronického podpisu je �ir�í ne� pojem prostøedek pro bez-
peèné vytváøení a ovìøování elektronického podpisu.

V zákonì o elektronickém podpisu je pojem nástroj elektronického pod-
pisu vymezen v § 2 písm. o) takto:

�Pro úèely tohoto zákona se rozumí nástrojem elektronického podpisu
technické zaøízení nebo programové vybavení, nebo jejich souèásti, pou�í-
vané pro zaji�tìní certifikaèních slu�eb nebo pro vytváøení nebo ovìøování
elektronických podpisù�.

Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty
podepisuje svým zaruèeným elektronickým podpisem vydávané kvalifikova-
né certifikáty a seznamy kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny.
Nástroj elektronického podpisu pou�ívaný pro toto podepisování nelze
z dùvodu vy��í bezpeènosti pou�ít pro jiné ne� tyto úèely!

Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty
musí pou�ívat bezpeèný nástroj elektronického podpisu a tato skuteènost
musí být ovìøena Úøadem pro ochranu osobních údajù.

Úøad pro ochranu osobních údajù vyhodnocuje na základì písemné �á-
dosti shodu nástrojù elektronického podpisu urèených pro podepisování
vydávaných kvalifikovaných certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifiká-
tù, které byly zneplatnìny, s po�adavky stanovenými zákonem o elektronic-
kém podpisu.

Pokud nástroj elektronického podpisu splnil po�adavky stanovené záko-
nem o elektronickém podpisu a Úøad vyslovil shodu, je nástroj pova�ován za
bezpeèný. Seznam nástrojù, u nich� byla vyslovena shoda, zveøejòuje Úøad
ve Vìstníku Úøadu a na svých webových stránkách (http://www.uoou.cz/
ep_nastroje.php3 ).

7.2  Nástroj elektronického podpisu

http://
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Jiné subjekty, napøíklad podepisující osoba, elektronická podatelna, po-
skytovatel certifikaèních slu�eb, který nevydává kvalifikované certifikáty,
nemají povinnost takový nástroj pou�ívat. Jeho cena je vysoká a pohybuje
se v tisících USD.

Za podání �ádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu
se platí správní poplatek 10 000 Kè.

Shrnutí
1. Nástroj elektronického podpisu je prostøedek pro vytváøení elektronic-

kého podpisu, který lze pou�ívat k podepisování kvalifikovaných certi-
fikátù a seznamu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny.

2. Poskytovatelé certifikaèních slu�eb, kteøí vydávají kvalifkované certifi-
káty, musí takový nástroj elektronického podpisu pou�ívat.

3. Shodu nástroje s po�adavky zákona o elektronickém podpisu vyslovu-
je v Èeské republice Úøad pro ochranu osobních údajù.

7.3 EVROPSKÁ UNIE

Ve Smìrnici 1999/93/ES se rozli�ují prostøedky pro bezpeèné vytváøení elek-
tronického podpisu (SSCD � secure signature electronic device) a nástroje
elektronického podpisu (electronic signature product). Po�adavky na pro-
støedky pro bezpeèné vytváøení elektronického podpisu jsou uvedeny v pøí-
loze III Smìrnice. Shoda prostøedkù pro bezpeèné vytváøení podpisù s po�a-
davky uvedenými v pøíloze III Smìrnice má být posouzena k tomu èlenskými
státy urèenými odpovídajícími veøejnoprávními èi soukromými organizace-
mi. Ve Smìrnici není stanoveno, zda má být také hodnocen nástroj elektro-
nického podpisu.

Na základì vý�e uvedených skuteèností lze pøedpokládat, �e vymezení
pojmù nástroje a prostøedku elektronického podpisu v zákonì o elektronic-
kém podpisu a v provádìcí vyhlá�ce jsou v zásadì v souladu s obsahem
Smìrnice 1999/93/ES.

Shrnutí
1. Prostøedky pro bezpeèné vytváøení elektronického podpisu musí být

hodnoceny podle stejných kritérii v èlenských státech Evropské unie
i Èeské republice. Vzhledem k tomu, �e v Èeské republice chybí speci-
alizované hodnotitelské pracovi�tì, hodnocení je mo�né pøevzít ze za-
hranièí.

2. Nástroje elektronického podpisu nemusí být v souèasné dobì hodnoceny
ve v�ech èlenských státech Evropské unie, povinné je jejich hodnocení
napø. v Nìmecku a Rakousku. V Èeské republice musí být hodnoceny
pouze nástroje, které pou�ívá poskytovatel vydávající kvalifikované
certifikáty, a to jen ty nástroje, které pou�ívá k podepisování vydáva-
ných kvalifikovaných certifikátù a seznamu kvalifikovaných certifiká-
tù, které byly zneplatnìny. Shodu se stanovenými po�adavky vyslovu-
je Úøad pro ochranu osobních údajù.
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8. VYSVÌTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMÙ

Pojmy jsou vysvìtleny pouze ve vztahu k elektronickém podpisu, zejména k zákonu o elek-
tronickém podpisu. Jejich pøípadné dal�í významy nejsou uvedeny.

Akreditace
Viz té� Poskytovatel certifikaèních slu�eb

Akreditace ve smyslu zákona o elektronickém podpisu je osvìdèení vydáva-
né Úøadem pro ochranu osobních údajù (dále jen Úøad) poskytovatelùm cer-
tifikaèních slu�eb. Po�ádat o udìlení akreditace pro výkon èinnosti akredi-
tovaného poskytovatele mù�e ka�dý poskytovatel. V �ádosti o akreditaci
musí dolo�it skuteènosti podle § 10 odst. 2 zákona. Akreditovaný poskyto-
vatel musí mít sídlo na území Èeské republiky. Kromì èinností uvedených
v zákonì o elektronickém podpisu mù�e akreditovaný poskytovatel certifi-
kaèních slu�eb bez  souhlasu Úøadu pùsobit jen jako advokát, notáø nebo
znalec. Nad èinností akreditovaných poskytovatelù vykonává Úøad dozor.

Pùsobení akreditovaných poskytovatelù je nezbytné v oblasti orgánù ve-
øejné moci, nebo� podle § 11 zákona:
V oblasti orgánù veøejné moci je mo�né pou�ívat pouze zaruèené elektronické podpisy
a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikaèních slu�eb.

§ 2 písm. p) zákona
akreditací (se rozumí) osvìdèení,  �e  poskytovatel  certifikaèních slu�eb splòuje podmín-
ky stanovené tímto zákonem  pro výkon  èinnosti akreditovaného poskytovatele certifikaè-
ních slu�eb.

Certificate Revocation List (CRL)
Viz té� Seznam kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny

Pøi vydávání certifikátu je stanoveno a pøímo v certifikátu uvedeno, na jaké
èasové údobí se vydává, resp. do jakého data bude platný. Mohou v�ak na-
stat okolnosti, kdy je nezbytné ukonèit platnost certifikátu døíve, ne� bylo pøi
jeho vydání stanoveno. Mù�e se jednat o zmìnu jména osoby, které byl cer-
tifikát vydán, nebo obecnì o zmìnu nìkterého z údajù uvedených v certifi-
kátu, vyzrazení nebo hrozbu vyzrazení dat pro vytváøení elektronického
podpisu. Za tìchto okolností poskytovatel ukonèí platnost certifikátu. Posky-
tovatel vydává strukturovaný dokument, s pøedem stanovenou periodicitou
vydávání, který se nazývá Certificate Revocation List (CRL � viz Certificate
Revocation List). CRL obsahuje pøesný èasový údaj, kdy byl vydán, a identi-

fikuje certifikáty, které byly zneplatnìny. CRL je podepsán elektronickým
podpisem poskytovatele a je veøejnì pøístupný, zpravidla na webových strán-
kách poskytovatele. Ka�dý zneplatnìný certifikát je v CRL identifikován
svým unikátním èíslem (jedineèným u daného poskytovatele). Toto èíslo je
certifikátu pøidìleno u� pøi jeho vydání. Osoba, která se na podpis spoléhá,
do CRL nahlí�í, aby zjistila, zda v nìm není uvedeno èíslo certifikátu, jeho�
platnost právì ovìøuje.

Kdy osoba spoléhající se na podpis zpravidla pou�ívá CRL? Pøi pøijetí
elektronicky podepsané zprávy aplikace nejprve zkontroluje platnost certi-
fikátu podepisující osoby, a to z hlediska doby jeho platnosti (zda neuplynula
doba platnosti, která je v nìm uvedena) a z hlediska toho, zda nebyl tento
certifikát zmìnìn � toto zjistí ovìøením elektronického podpisu poskytova-
tele. Osoba spoléhající se na podpis se musí následnì ujistit, zda platnost cer-
tifikátu nebyla ukonèena pøedèasnì (zpravidla nevykoná aplikace sama).
Osoba spoléhající se na podpis �nahlédne� do CRL, který zveøejnil poskyto-
vatel, který podepisující osobì certifikát vydal. Není ov�em nezbytné prohlí-
�et jednotlivé polo�ky CRL, ale lze jej �stáhnout� do svého poèítaèe a imple-
mentovat do aplikace, která v rámci ovìøení zji��uje, zda certifikát není
v CRL uveden. Osoba spoléhající se na podpis by mìla CRL pravidelnì aktu-
alizovat (�stahovat� aktuální CRL), nebo� star�í aplikace toto zpravidla sama
neuèiní ani nerozpozná, �e CRL není aktuální.

Zákon o elektronickém podpisu pou�ívá pojem �seznam certifikátù, kte-
ré byly zneplatnìny�. Vztahují se k nìmu zejména tato ustanovení:

§ 5 odst. 2 zákona
Za �kodu zpùsobenou poru�ením povinností podle odstavce 1 odpovídá podepisující oso-
ba podle zvlá�tních právních pøedpisù. Odpovìdnosti se v�ak zprostí, pokud proká�e, �e
ten, komu vznikla �koda, neprovedl ve�keré úkony potøebné k tomu, aby si ovìøil, �e za-
ruèený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatnìn.

§ 6 odst. 1 zákona
poskytovatel vydávající kvalifikované certifikáty je  povinen

písm. g)
zajistit provozování bezpeèného a veøejnì pøístupného seznamu kvalifikovaných certifiká-
tù, které byly zneplatnìny, a to i dálkovým pøístupem

písm. h)
zajistit, aby datum a èas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy  je kvalifikovaný  cer-
tifikát vydán  nebo zneplatnìn, mohly být pøesnì urèeny a tyto údaje byly dostupné tøetím
stranám
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§ 15 odst. 2 zákona
Seznam certifikátù podle § 6 odst. 1 písm. g) musí obsahovat pøesný èasový údaj, od kdy
byl certifikát zneplatnìn. Zneplatnìné certifikáty není povoleno opìtovnì zprovoznit
a pou�ívat.

Certifikaèní autorita
Viz té� Poskytovatel certifikaèních slu�eb

Poskytovatel certifikaèních slu�eb je autorita, která je dùvìryhodná pro u�i-
vatele certifikaèních slu�eb, tj. je dùvìryhodná jak pro podepisující osoby,
kterým vydává certifikáty, tak pro osoby, které se spoléhají na podpisy,
s nimi� jsou tyto certifikáty spojeny. Certifikaèní autorita zejména vydává certi-
fikáty, za stanovených podmínek je zneplatòuje a vydává CRL (viz Certificate
Revocation List). Vydané certifikáty a CRL podepisuje svým elektronickým
podpisem, èím� je chrání proti pøípadné modifikaci, a je identifikovatelná
jako subjekt, který je vydal.

Certifikaèní autorita mù�e nìkteré èinnosti zaji��ovat prostøednictvím ji-
ných subjektù, napø. slu�by registraèních autorit (viz Registraèní autorita),
v�dy v�ak na ní zùstává odpovìdnost za poskytované slu�by. Certifikaèní
autorita mù�e prostøednictvím jiných subjektù zaji��ovat i vydávání certifi-
kátù, v�dy v�ak data pro vytváøení elektronického podpisu (soukromý klíè),
kterým jsou tyto certifikáty podepisovány, musí být identifikovatelná jako
nále�ející certifikaèní autoritì a certifikaèní autorita je odpovìdná za nále�i-
té zacházení s nimi.

Certifikaèní autoritou se rozumí �certification-service-provider� ve smyslu
Smìrnice 1999/93/ES o zásadách spoleèenství pro elektronické podpisy
a �poskytovatel certifikaèních slu�eb� ve smyslu zákona o elektronickém
podpisu (viz Poskytovatel certifikaèních slu�eb). Nìkdy je pod pojmem �cer-
tifikaèní autorita� chápán pouze HW a SW, s jejich� pomocí jsou certifikáty
vydávány.

Certifikaèní politika
Poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované certifikáty je po-
vinen vydat certifikaèní politiku a umo�nit k ní trvalý dálkový pøístup. Ten-
to dokument je z hlediska jeho zákazníkù � tedy �adatelù o certifikát � veli-
ce dùle�itý. Obsahuje informace o poskytovateli, o jeho slu�bách a jejich
cenách. Na základì tohoto dokumentu mù�e �adatel posoudit kvalitu nabíze-
ných slu�eb, dále napøíklad zjistit, zda je poskytovatel poji�tìn nebo jak postu-

puje v krizových situacích. Certifikaèní politika slou�í pro výbìr vhodného po-
skytovatele. Doporuèená struktura tohoto dokumentu je obsa�ena v RFC 2527.

K pøedepsanému obsahu certifikaèní politiky se vztahuje § 2 odst. 2 vyhlá�-
ky è. 366/2001 Sb.

Obsahem certifikaèní politiky je zejména:
a) stanovení zásad, které poskytovatel certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované

certifikáty uplatòuje pøi zaji�tìní slu�eb spojených s elektronickými podpisy a
b) popis vlastností dat pro vytváøení elektronického podpisu a jim odpovídajících dat

pro ovìøování elektronického podpisu, která si vytváøí osoba �ádající o vydání kva-
lifikovaného certifikátu a k nim� má být vydán kvalifikovaný certifikát; kryptografické
algoritmy a jejich parametry, které musí být pro tato data pou�ity, jsou uvedeny
v pøíloze è. 1 této vyhlá�ky.

Certifikát
Viz té� Kvalifikovaný certifikát

Certifikát slou�í k dùvìryhodnému pøedání dat pro ovìøování elektronické-
ho podpisu podepisující osoby. Jedná se o datovou zprávu, která je vydána
poskytovatelem certifikaèních slu�eb a která spojuje data pro ovìøování pod-
pisu (viz Data pro vytváøení a data pro ovìøování elektronického podpisu)
s podepisující osobou a umo�òuje s dostateènou spolehlivostí a vìrohodnos-
tí ovìøit, ke které fyzické osobì se data pro ovìøování elektronického podpi-
su vztahují.

Vydáním certifikátu poskytovatel stvrzuje, �e data pro ovìøování elektro-
nického podpisu patøící urèité osobì a �e ve spojení s daty pro vytváøení elek-
tronického podpisu podepisující osoby vykonávají po�adované funkce.

Certifikát tedy pøedstavuje spojení mezi daty pro ovìøování elektronické-
ho podpisu a identitou urèité osoby (ve smyslu: �tato data patøí osobì X.Y.�).
Identitu podepisující osoby podle typu certifikátu mù�e poskytovatel zji��o-
vat rùznými zpùsoby, v nìkterých pøípadech postaèí e-mailová adresa, v ji-
ných je nutné osobnì prokázat toto�nost pøíslu�nými doklady.

Zákon o elektronickém podpisu neupravuje jiné pøedávání dat pro ovì-
øování elektronického podpisu ne� prostøednictvím kvalifikovaných certifi-
kátù (viz Kvalifikovaný certifikát). V praxi jsou pou�ívány i jiné zpùsoby
nebo certifikáty, které nejsou kvalifikované ve smyslu zákona o elektronic-
kém podpisu. Certifikáty jako standardní zpùsob pøedávání dat pro ovìøování
elektronického podpisu pou�ívá napøíklad Microsoft Outlook nebo Outlook
Express. Data pro ovìøování elektronického podpisu lze také vystavit v inter-
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netové síti veøejných klíèù (napø. u PGP) èi na jakémkoliv jiném vhodném
místì, kde se s nimi mohou seznámit ti, se kterými má podepisující osoba
v úmyslu komunikovat. Pro ovìøení �pravosti� dat pro vytváøení elektronic-
kého podpisu se pou�ívá rovnì� jejich podepisování jinou osobou, osobní
pøedání jejich otisku (jednoznaèné identifikace, angl. hash ) napøíklad na vi-
zitce nebo zaslání otisku e-mailem a následným ovìøením telefonicky, pokud
má ovìøující jistotu, �e danou osobu pozná po hlase.

V souvislosti s vydáváním certifikátù se lze setkat s pojmy �rekey�, �re-
newal� a �update�. Ty souvisejí s vydáním nového certifikátu osobì, která
má dosud platný certifikát vydaný tímto poskytovatelem. V této souvislosti
mohou nastat následující situace, pøípadnì jejich modifikace:

4 Nový certifikát je ve srovnání s dosud platným certifikátem vydán s jiný-
mi daty pro ovìøování podpisu podepisující osoby, s jiným unikátním èís-
lem a pøípadnì s uvedením jiné doby platnosti. Dal�í údaje zùstávají ne-
zmìnìny. Dosud platný certifikát mù�e zùstat dále v platnosti, a to a� do
uplynutí doby platnosti v certifikátu uvedené, je v�ak nepøípustné
v tomto certifikátu jakékoliv údaje dále mìnit, a to vèetnì dat pro ovì-
øování podpisu podepisující osoby a doby platnosti certifikátu (zpravi-
dla angl. rekey).

4 Vydáním nového certifikátu je prodlou�ena platnost dat uvedených
v dosud platném certifikátu. V novém certifikátu se ve srovnání s dosud
platným certifikátem mìní pouze doba platnosti a unikátní èíslo. Dal�í
údaje, vèetnì dat pro ovìøování podpisu podepisující osoby, zùstávají
v novém certifikátu stejné jako v dosud platném certifikátu (zpravidla
angl. renewal).

4 Nový certifikát je vydán z dùvodu, �e do�lo k tak zásadním zmìnám
v údajích uvedených v dosud platném certifikátu, �e je nutné tento cer-
tifikát zru�it (zpravidla angl. update).

Zákon o elektronickém podpisu neobsahuje odpovídající pojmy pro rekey,
renewal a up-date ani speciálnì neupravuje vý�e uvedené situace.

K vydávání a následné správì kvalifikovaných certifikátù se vztahují celá
ustanovení zákona o elektronickém podpisu, uveïme alespoò následující:

§ 2 písm. g) zákona
certifikátem (se rozumí) datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikaèních slu-
�eb, spojuje data pro ovìøování podpisù s podepisující osobou a umo�òuje ovìøit její to-
to�nost

§ 6 odst. 1 zákona
Poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované certifikáty, je povinen

písm. a)
zajistit, aby certifikáty jím vydané jako kvalifikované obsahovaly v�echny nále�itosti kvali-
fikovaných certifikátù stanovené tímto zákonem

písm. b)
zajistit, aby údaje uvedené v kvalifikovaných certifikátech byly pøesné, pravdivé a úplné

písm. c)
pøed vydáním kvalifikovaného certifikátu bezpeènì ovìøit odpovídajícími prostøedky toto�-
nost osoby, které kvalifikovaný certifikát vydává, pøípadnì i její zvlá�tní znaky, vy�aduje-li
to úèel kvalifikovaného certifikátu

písm. d)
zjistit, zda v okam�iku vydání kvalifikovaného certifikátu mìla podepisující osoba data pro
vytváøení elektronických podpisù odpovídající datùm pro ovìøování elektronických podpi-
sù, která obsahuje kvalifikovaný certifikát,

písm. f)
zajistit provozování bezpeèného a veøejnì pøístupného seznamu vydaných kvalifikova-
ných certifikátù, a to i dálkovým pøístupem, a údaje v nìm obsa�ené pøi ka�dé zmìnì oka-
m�itì aktualizovat.

CRL
viz Certification Revocation List

Èasové razítko
Èasové razítko je údaj, který lze pøidat k elektronicky podepsané datové
zprávì a který stvrzuje, �e datová zpráva existovala døíve, ne� k ní bylo toto
razítko pøidáno. Takové stvrzení musí uèinit nìkdo dùvìryhodný a nezávis-
lý na podepisující osobì a pøíjemci zprávy. Mù�e se jednat o jednu ze slu-
�eb, které poskytuje poskytovatel, nebo ji mù�e nabízet jiný subjekt.

U datových zpráv, u kterých se pøedpokládá dlouhodobé uchování, je
mo�né napø. díky pou�ití èasového razítka prokázat, �e datová zpráva byla
podepsána v dobì platnosti pøíslu�ného certifikátu.

Vzhledem k tomu, �e jiný zpùsob prokázání èasu, kdy byla datová zprá-
va elektronicky podepsána, je velmi problematický, je mo�né pøedpokládat
rozvoj slu�eb èasových razítek.

Zákon o elektronickém podpisu pou�ívání èasových razítek neupravuje.
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Data pro vytváøení a data pro ovìøování elektronického podpisu
Viz té� Podepisující osoba, Digitální podpis

Data pro vytváøení elektronického podpisu slou�í, jak název napovídá, pro
jeho vytvoøení. Nestaèí v�ak zprávu elektronicky podepsat, je nutné je�tì
zajistit, aby mohlo být ovìøeno, kdo zprávu podepsal. K tomu slou�í data pro
ovìøování elektronického podpisu, která musí být odpovídající datùm pro
vytváøení, tj. obojí data musí být taková, aby ve spojení zaji��ovala po�ado-
vané funkce. Data pro ovìøování elektronického podpisu se pøi pou�ití tech-
nologie digitálního podpisu nazývají �veøejný klíè� a data pro vytváøení elek-
tronického podpisu �soukromý klíè�. Tato data si ka�dý zájemce generuje
prostøednictvím aplikace pro generování klíèù. Data pro vytváøení podpisu
musí podepisující osoba uchovat v tajnosti, data pro ovìøování podpisu jsou
naopak urèena ke zveøejnìní. Data pro ovìøování podpisu je nutné bezpeè-
nì pøedávat mezi podepisující osobou a osobou, která se na podpis spoléhá
� zpravidla pøíjemce elektronicky podepsané zprávy. K tomuto bezpeènému
pøedání mù�e slou�it certifikát (viz pøíslu�né heslo), co� je datová zpráva,
která spojuje data pro ovìøování podpisu s osobou, které byl vydán
(tj. s podepisující osobou) a umo�òuje ovìøit její toto�nost.

Poskytovatelé nabízejí mo�nost vygenerovat data ve spolupráci s nimi,
resp. umo�òují jejich vygenerování. To v�ak zpravidla neznamená, �e posky-
tovatel data sám vygeneruje. V takovém pøípadì by hrozilo nebezpeèí, �e
pokud bude poskytovatel nedùvìryhodný a bude znát data pro vytváøení
elektronického podpisu osoby, které vydává certifikát, mù�e je zneu�ít jako
kdokoliv jiný.

Nìkteøí poskytovatelé, zejména v zahranièí, nabízejí slu�bu generování
dat pro vytváøení elektronického podpisu. Pokud by tuto slu�bu mìl v úmys-
lu nabídnout poskytovatel certifikaèních slu�eb, který vydává kvalifikované
certifikáty podle zákona o elektronickém podpisu, musí mít na zøeteli usta-
novení § 6 odst. 3 zákona, podle kterého �nesmí uchovávat a kopírovat data
pro vytváøení zaruèeného elektronického podpisu osob, kterým poskytuje
své certifikaèní slu�by�.

Úmysl získat certifikát se vyjádøí vyplnìním �ádosti o vystavení certifiká-
tu a jejím odesláním (pøedáním) poskytovateli. Souèástí procesu vyplòování
�ádosti je generování dvojice dat pro vytváøení a ovìøování elektronického
podpisu (asymetrických �ifrovacích klíèù) v prostøedí poèítaèe �adatele
o certifikát. Data pro vytváøení elektronického podpisu zùstávají ulo�ena
u �adatele, data pro ovìøování elektronického podpisu se stávají souèástí �á-
dosti o vydání certifikátu.

Data pro vytváøení elektronického podpisu mohou být ulo�ena na pev-
ném disku poèítaèe, na disketì, na èipové kartì nebo v pøenosném bezpeè-
nostním modulu (souhrnnì �tokeny�). Je vhodné, aby pøístup k tìmto datùm
byl chránìn pøístupovým heslem, frází, PINem apod., které zná jen jejich
vlastník. Volba nosièe by mìla odpovídat úèelu, pro který bude elektronický
podpisu pou�íván.

§ 2 písm. i) zákona
daty pro vytváøení elektronických podpisù (se rozumí) jedineèná data, která podepisující
osoba pou�ívá k vytváøení elektronického podpisu

§ 2 písm. j) zákona
daty pro ovìøování elektronických podpisù (se rozumí) jedineèná data, která se pou�ívají
pro ovìøení elektronického podpisu

Datová zpráva
S pojmem �datová zpráva� se lze v souvislosti s elektronickým podpisem
setkat pøedev�ím ve dvou významech � datovou zprávou je to, co je podepi-
sováno, datovou zprávou je i certifikát (viz pøíslu�né heslo).

Elektronicky je mo�né podepsat jakoukoliv datovou zprávu, tedy v�e, co
existuje v elektronické (binární) podobì. Mù�e to být e-mailová zpráva, ob-
rázek, program, databázový soubor, makro atd.

§ 2 písm. c) zákona
datovou zprávou (se rozumí) elektronická data, která lze pøená�et prostøedky pro elektro-
nickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, pou�ívaných pøi zpracování
a pøenosu dat elektronickou formou

Digitální podpis
Viz té� Elektronický podpis, Zaruèený elektronický podpis, Data pro vy-
tváøení a data pro ovìøování elektronického podpisu

Technologie digitálních podpisù umo�òuje vytváøení zaruèených elektronic-
kých podpisù podle zákona o elektronickém podpisu. K objasnìní pojmu
digitální podpis je nutné vysvìtlit nìkolik matematických a kryptografických
technik. Na stranì podepisující osoby se z napsané zprávy pomocí ha�ovací
funkce vytvoøí tzv. otisk zprávy (anglicky �message digest�) � oznaème jej
HASH 1. Na vstupu ha�ovací funkce mù�e být libovolná a libovolnì dlouhá
datová zpráva, na jejím výstupu je otisk, který má pevnou délku 128 nebo
160 bitù (první údaj platí pro ha�ovací funkci MD5, druhý pro SHA-1, pøed-
pokládá se, �e v krátké budoucnosti se zaènou pou�ívat i ha�ovací funkce
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s otiskem s vy��ím poètem bitù). Pokud by následnì bylo ve zprávì zmìnì-
no jediné písmeno, mezera mezi slovy nebo èárka ve vìtì, získá se na výstu-
pu zcela jiný otisk. Výpoèetnì je prakticky nemo�né vytvoøit ke zprávì jinou
zprávu, která má stejný otisk. Vytvoøený otisk napsané zprávy se �ifruje za
pomoci zvoleného asymetrického algoritmu a pomocí dat pro vytváøení elek-
tronického podpisu osoby, která se podepisuje. Získaný výsledek je digitál-
ním podpisem, který je ke zprávì pøipojen.

Na stranì pøíjemce zprávy se k otevøenému textu vypoète hash - tentokrá-
te jej oznaème HASH 2. Z digitálního podpisu se pomocí dat pro ovìøování
elektronického podpisu osoby, která zprávu podepsala, získá hodnota, která
by se mìla rovnat hodnotì HASH 1. Pokud jsou hodnoty HASH 1 a HASH 2
shodné, má osoba, která se na podpis spoléhá, jistotu, �e zpráva nebyla cestou
zmìnìna a �e zprávu podepsala osoba, které pøíslu�í data pro vytváøení elek-
tronického podpisu, nebo� jen ta mohla z HASH 1 vytvoøit digitální podpis.

Uvedené postupy na svém monitoru nevidí ani podepisující osoba, ani
pøíjemce zprávy. Proces podepsání je spu�tìn zadáním pokynu �digitálnì
(elektronicky) podepsat� nebo napø. �ovìøit podpis�.

Za pøedpokladu pou�ití bezpeèného podpisového schématu nelze odvo-
dit èi vypoèítat z elektronického podpisu nebo z dat pro ovìøování elektro-
nického podpisu data pro jeho vytváøení.

Zákon o elektronickém podpisu neu�ívá pojem digitální podpis, nýbr� za-
ruèený elektronický podpis. Pøebírá tak princip Smìrnice 1999/93/ES, o zá-
sadách Spoleèenství pro elektronické podpisy, tj. stanoví pojmy bez ohledu
na technologii, která je v souèasné dobì pou�ívána. Pøedpokládá se, �e
v budoucnu budou vyu�ity napøíklad biometrické metody.

Elektronická podatelna
Elektronická podatelna je definována v naøízení vlády è. 304/2001 Sb. jako
pracovi�tì pro pøíjem a odesílání datových zpráv. Povinnost zøídit jedno èi
více takových pracovi�� je ulo�ena tímto naøízením orgánùm veøejné moci,
pokud pro nì ze zvlá�tních pøedpisù, které jsou v tomto naøízení citovány
pod èarou, vyplývá povinnost pøijmout podání uèinìné v elektronické podo-
bì, podepsané elektronicky, anebo stanoví-li zvlá�tní právní pøedpis právo
tìchto orgánù èinit úkony v elektronické podobì. Tato povinnost se vztahu-
je rovnì� na územní samosprávné celky provádìjící výkon státní správy
v rámci pøenesené pùsobnosti.

Elektronické podatelny musí být vybaveny potøebnými zaøízeními pøi-
pojenými k veøejné datové síti, popøípadì jiným sítím. Tato zaøízení musí spl-
òovat po�adavky na technické a programové vybavení podle standardù vyda-
ných Úøadem pro veøejné informaèní systémy. Zaøízení musí umo�òovat
pou�ívání zaruèeného elektronického podpisu zalo�eného na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb.

Elektronický podpis
Viz té� Digitální podpis, Zaruèený elektronický podpis

Elektronický podpis je zpravidla chápán jako èíslo, které vytváøí podepisují-
cí osoba pomocí svých dat pro vytváøení elektronického podpisu a pomocí
zprávy, kterou podepisuje. Elektronický podpis je jiný pro dvì odli�né zprá-
vy, závisí na podepisované zprávì, nelze jej tedy koupit ani jinak obdobnì
získat. Pøísnì vzato by se pod pojem �elektronický podpis� ve�el i podpis,
který je napsán z klávesnice PC. Takový podpis pøíli� velkou dùvìru nevzbu-
zuje � je tì�ké identifikovat a prokázat, kdo jej skuteènì napsal. Elektronic-
kým podpisem je tedy v praxi zpravidla mínìn zaruèený elektronický pod-
pis. Ten umo�òuje vytváøet technologie digitálních podpisù.

V pøípadì, �e zpráva byla podepsána zaruèeným elektronickým pod-
pisem:

1. fyzická osoba (podepisující osoba), která zprávu podepsala, nemù�e
popøít, �e je pùvodcem této zprávy (nepopiratelnost pùvodu � anglicky
�non-repudiation�),

2. je mo�né zjistit, zda zpráva nebyla zmìnìna poté, co byla podepsána
(zachování integrity zprávy, tj. její celistvosti),

3. je mo�né zjistit identitu podepsané osoby,
4. je zaji�tìna právní akceptovatelnost podpisu.

Uvedených vlastností zaruèeného elektronického podpisu nemusí vyu�ít
pouze pøíjemce zprávy, ale obecnì kdokoliv, kdo se na daný podpis spolé-
há. Pøíjemcem zprávy mù�e být napøíklad pøíslu�ný finanèní úøad jako pøí-
jemce daòového pøiznání. Dal�ím, kdo se na daný zaruèený elektronický
podpis spoléhá, mù�e být pøíslu�ný správce danì.

Na rozdíl od vlastnoruèního podpisu, který je, resp. ideálnì by mìl být
poka�dé stejný, a to bez ohledu na to, co se podepisuje, je zaruèený elektro-
nický podpis poka�dé jiný. Závisí na textu, ke kterému je pøipojen, a na po-
u�itých datech pro vytváøení elektronického podpisu. To je dùvodem, proè
není mo�né mít podpisové vzory zaruèených elektronických podpisù. Stej-
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nì tak nelze elektronicky podepsat zprávu døíve, ne� byla napsána (�in bian-
co�), tj. zaruèený elektronický podpis nemù�e existovat sám o osobì, bez
zprávy, která jím má být podepsána.

§ 2 písm. a) zákona
elektronickým podpisem (se rozumí) údaje v elektronické podobì, které jsou pøipojené
k datové zprávì nebo jsou s ní logicky spojené a které umo�òují ovìøení toto�nosti pode-
psané osoby ve vztahu k datové zprávì

§ 2 písm. b) zákona
zaruèeným elektronickým podpisem (se rozumí) elektronický podpis, který splòuje násle-
dující po�adavky:

1. je jednoznaènì spojen s podepisující osobou,
2. umo�òuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávì,
3. byl vytvoøen a pøipojen k datové zprávì pomocí prostøedkù, které podepisující oso-

ba mù�e udr�et pod svou výhradní kontrolou,
4. je k datové zprávì, ke které se vztahuje, pøipojen takovým zpùsobem, �e je mo�no

zjistit jakoukoliv následnou zmìnu dat

Kvalifikovaný certifikát
Viz té� Certifikát

Kvalifikovaný certifikát je certifikát, jeho� obsah je stanoven zákonem o elek-
tronickém podpisu (viz dále).

§ 2 písm. h) zákona
kvalifikovaným certifikátem (se rozumí) certifikát, který má nále�itosti stanovené tímto
zákonem a byl vydán poskytovatelem certifikaèních slu�eb, splòujícím podmínky, stano-
vené tímto zákonem pro poskytovatele certifikaèních slu�eb vydávající kvalifikované cer-
tifikáty

§ 12 zákona
(1) Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat:

a) oznaèení, �e je vydán jako kvalifikovaný certifikát podle tohoto zákona,
b) obchodní jméno poskytovatele certifikaèních slu�eb a jeho sídlo, jako� i údaj, �e cer-

tifikát byl vydán v Èeské republice,
c) jméno a pøíjmení podepisující osoby nebo její pseudonym s pøíslu�ným oznaèením,

�e se jedná o pseudonym,
d) zvlá�tní znaky podepisující osoby, vy�aduje-li to úèel kvalifikovaného certifikátu,
e) data pro ovìøování podpisu, která odpovídají datùm pro vytváøení podpisu, je� jsou

pod kontrolou podepisující osoby,

f) zaruèený elektronický podpis poskytovatele certifikaèních slu�eb, který kvalifikova-
ný certifikát vydává,

g) èíslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifikaèních slu-
�eb,

h) poèátek a konec platnosti kvalifikovaného certifikátu,
i ) pøípadnì údaje o tom, zda se pou�ívání kvalifikovaného certifikátu omezuje podle

povahy a rozsahu jen pro urèité pou�ití,
j ) pøípadnì omezení hodnot transakcí, pro nì� lze kvalifikovaný certifikát pou�ít.

(2) Dal�í osobní údaje smí kvalifikovaný certifikát obsahovat jen se svolením podepi-
sující osoby.

Kvalifikovaný (elektronický) podpis
Pojem kvalifikovaný podpis, resp. kvalifikovaný elektronický podpis neob-
sahuje ani zákon o elektronickém podpisu, ani Smìrnice 1999/93/ES, o zá-
sadách Spoleèenství pro elektronické podpisy. Poprvé se objevil v dokumen-
tech, které vznikají z iniciativy Evropské komise a na Smìrnici navazují.
Kvalifikovaným podpisem je mínìn zaruèený elektronický podpis zalo�ený
na kvalifikovaném certifikátu a vytvoøený pomocí pou�ití prostøedku pro
bezpeèné vytváøení elektronického podpisu (viz Prostøedek pro vytváøení
elektronických podpisù a prostøedek pro ovìøování elektronických podpisù).
Tento �opis� kvalifikovaného podpisu obsahuje zákon o elektronickém pod-
pisu:

§ 3 odst. 2 zákona
Pou�ití zaruèeného elektronického podpisu zalo�eného na kvalifikovaném certifikátu a vy-
tvoøeného pomocí prostøedku pro bezpeèné vytváøení podpisu umo�òuje ovìøit, �e dato-
vou zprávu podepsala osoba uvedená na tomto kvalifikovaném certifikátu.

Zákon ani vyhlá�ka neupravují, v jakých pøípadech má být kvalifikovaný
podpis pou�íván.

Nástroj elektronického podpisu
Pojem nástroj elektronického podpisu se poprvé objevil v zákonì o elektro-
nickém podpisu a byl pøevzat ze Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spole-
èenství pro elektronické podpisy (angl. electronic-signature product). Z ná-
strojù elektronického podpisu, jak jsou definovány v zákonì o elektronickém
podpisum (viz dále), jsou ve støedu pozornosti nástroje pou�ívané poskyto-
vatelem pro podepisování vydávaných kvalifikovaných certifikátù a sezna-
mu kvalifikovaných certifikátù, které byly zneplatnìny. Tyto nástroje nesmí
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poskytovatel pou�ívat pro jiné úèely ne� jakými mù�e být podepisování vy-
dávaných certifikátù, které nejsou kvalifikovanými certifikáty podle zákona
o elektronickém podpisu, podepisování jiných datových zpráv apod. Nástro-
je musí odpovídat po�adavkùm stanoveným zákonem o elektronickém pod-
pisu a upøesnìným vyhlá�kou k tomuto zákonu. Nástroj, který poskytovatel
hodlá pro uvedené úèely pou�ívat, musí projít hodnocením Úøadu (viz § 8
vyhlá�ky è.366/2001 Sb. a pøíslu�ný komentáø). Pokud poskytovatel hodlá
pou�ívat nástroj, u nìj� Úøad ji� shodu døíve vyslovil, není nutné nástroj
opìtovnì hodnotit. Seznam nástrojù, u nich� byla vyslovena shoda, je zve-
øejòován ve Vìstníku Úøadu a na webových stránkách Úøadu. Pøedpokládá
se, a dosavadní krátká praxe tomu nasvìdèuje, �e o vyslovení shody budou
�ádat pøedev�ím dovozci èi prodejci nástrojù, nikoliv sami poskytovatelé.

§ 2 písm. o) zákona
nástrojem elektronického podpisu (se rozumí) technické zaøízení nebo programové vyba-
vení, nebo jejich souèásti, pou�ívané pro zaji�tìní certifikaèních slu�eb nebo pro vytváøe-
ní nebo ovìøování elektronických podpisù

Osoba spoléhající se na podpis
Osobou spoléhající se na podpis mù�e být pøíjemce elektronicky podepsané
zprávy i osoba, která není pøímým pøíjemcem zprávy od podepisující osoby,
ale s elektroniky podepsanou zprávou pracuje a potøebuje se na podpis spo-
léhat (napø. správce danì, auditor, soud apod.).

Osoba spoléhající se na podpis mù�e vyu�ít skuteènosti, �e vìt�ina bì�-
nì u�ívaných aplikací zasílá certifikát zároveò s elektronicky podepsanou
zprávou. Pokud tomu tak není, musí podepisující osoba oznámit, kde je její
certifikát dostupný, nebo musí být z pou�itého systému (nebo protokolu)
zøejmé, kde se úlo�i�tì takového certifikátu nachází. Zpravidla se jedná
o server poskytovatele, který certifikát vydal, nebo webovou stránku pode-
pisující osoby. Nelze poèítat s tím, �e z certifikátu je mo�né obecnì získat
pøíli� mnoho informací o osobì, které byl vydán, tj. o podepisující osobì. To
ostatnì není úèelem certifikátu. Úèelem je dùvìryhodným zpùsobem pøedat
data pro ovìøování elektronického podpisu podepisující osoby.

Osoba spoléhající se na podpis spoléhá na to, �e poskytovatel pøed vydá-
ním certifikátu ovìøil toto�nost osoby, které certifikát vydává. Pøi vydávání
certifikátù ni��ích úrovní se neovìøuje toto�nost, ale napøíklad platnost
a existence e-mailové adresy. Tento postup v�ak nelze uplatnit v pøípadì, �e
je vydáván kvalifikovaný certifikát podle zákona o elektronickém podpisu,

kdy se jednoznaènì po�aduje ovìøení toto�nosti �adatele o vydání kvalifiko-
vaného certifikátu a poøízení kopie jeho prùkazù toto�nosti.

Je tøeba pøipomenout, �e poskytovatel certifikaèních slu�eb nemù�e jiné
osobì, tedy ani osobì spoléhající se na podpis, sdìlit údaje, které osoba, kte-
rá �ádá o vystavení certifikátu, tomuto poskytovateli sdìlila (napøíklad po�-
tovní adresa, telefonní èíslo) a které nejsou uvedeny v certifikátu. Výjimku
pøedstavují situace, kdy dotèená osoba vysloví se sdìlením tìchto údajù sou-
hlas nebo pokud tak stanoví zákon (napøíklad v pøípadì soudního øízení
apod.).

Zákon o elektronickém podpisu neobsahuje pojem �osoba spoléhající se
na podpis� ani jiný obdobný pojem. K jejímu jednání, pøípadnì povinnostem
se vztahuje zejména následující ustanovení:

§ 5 odst. 2 zákona
Za �kodu zpùsobenou poru�ením povinností podle odstavce 1 odpovídá podepisující oso-
ba podle zvlá�tních právních pøedpisù. Odpovìdnosti se v�ak zprostí, pokud proká�e, �e
ten, komu vznikla �koda, neprovedl ve�keré úkony potøebné k tomu, aby si ovìøil, �e za-
ruèený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatnìn.

Ovìøení platnosti certifikátu
Pro ovìøení platnosti certifikátu podepisující osoby je nutným pøedpokladem
dùvìra v poskytovatele, který jej vydal. Pokud osoba spoléhající se na pod-
pis tuto dùvìru má, nainstaluje do svého software certifikát poskytovatele (je
nutné odli�it certifikát poskytovatele a certifikát podepisující osoby).

Pokud osoba spoléhající se na podpis obdr�í elektronicky podepsanou
zprávu a zároveò certifikát podepisující osoby (pøípadnì získá certifikát ji-
ným zpùsobem), následnì ovìøí, zda certifikát podepisující osoby vydal po-
skytovatel uvedený v certifikátu a zda tento certifikát nebyl od okam�iku
jeho vydání zmìnìn. Toto ovìøení zajistí sama aplikace, a to ovìøením elek-
tronického podpisu poskytovatele, který je na certifikátu podepisující osoby.

Následnì se zji��uje, zda byl certifikát podepisující osoby platný v dobì,
kdy byla zpráva podepsána. Pøímo v certifikátu je uveden poèátek a konec
doby platnosti certifikátu (platnost od � do). V prùbìhu této doby v�ak moh-
la být ukonèena platnost certifikátu. Zda se tak nestalo, je nutné ovìøit u po-
skytovatele v seznamu certifikátù, které byly zneplatnìny (zveøejòován ob-
vykle pod zkratkou CRL � Certification Revocation List � viz pøíslu�né heslo).

V�dy je nutné poèítat s urèitým prodlením, které nastane mezi dobou,
kdy dr�itel certifikátu po�ádá o ukonèení platnosti svého certifikátu, a do-
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bou, kdy je informace o zneplatnìní certifikátu zveøejnìna v CRL, resp. je
vydán nový, aktualizovaný seznam zneplatnìných certifikátù. Z technického
i organizaèního hlediska je velmi obtí�né, aby mezi tìmito dvìma akcemi ne-
byla urèitá èasová prodleva. Jak dlouhá tato prodleva je, lze zjistit v certifi-
kaèní politice pøíslu�ného poskytovatele. Podle obsahu elektronicky pode-
psané zprávy je nutné zvá�it, zda akceptovat obsah zprávy a� poté, kdy
uplyne doba, kterou poskytovatel potøebuje ke zveøejnìní nového seznamu
certifikátù, které byly zneplatnìny. Napøíklad pokud osoba spoléhající se na
podpis obdr�í zprávu se záva�ným obsahem (zavazuje se, �e uhradí 10 mili-
onù Kè) a ví, �e poskytovatel vydává nový seznam certifikátù, které byly zne-
platnìny (CRL), ka�dých 12 hodin, je vhodné, aby s platbou vyèkala, ne� si
ovìøí v CRL, které bylo vydáno 12 hodin po podepsání dokumentu (nebo
pokud není schopna prokázat, kdy byl dokument podepsán, 12 hodin po pøi-
jetí dokumentu) , �e certifikát je stále platný.

Je-li ovìøována platnost kvalifikovaného certifikátu, je nutné pamatovat
na následující ustanovení:

§ 5 odst. 2 zákona
Za �kodu zpùsobenou poru�ením povinností podle odstavce 1 odpovídá podepisující oso-
ba podle zvlá�tních právních pøedpisù. Odpovìdnosti se v�ak zprostí, pokud proká�e, �e
ten, komu vznikla �koda, neprovedl ve�keré úkony potøebné k tomu, aby si ovìøil, �e za-
ruèený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatnìn.

Podepisující osoba
Podepisující osobou ve smyslu zákona è. 227/2000 Sb. mù�e být pouze fy-
zická osoba. Stejnì jako v pøípadì vlastnoruèního podpisu není pøípustné,
aby se elektronicky podepisovala právnická osoba, by� v pøípadì elektronic-
kého podpisu by z technického hlediska teoreticky taková mo�nost byla.
Stejnì jako jsou v organizaci (firmì apod.) urèeni pracovníci, kteøí jsou
oprávnìni svým podpisem opatøovat listinné dokumenty a jednat tak jmé-
nem právnické osoby, je potøeba analogicky postupovat i pøi elektronickém
podepisování. V certifikátu v polo�ce �úèel� lze konstatovat oprávnìní fyzic-
ké osoby k podepisování jménem osoby právnické. Fyzická osoba se tak
mù�e elektronicky podepisovat jménem právnické osoby a osoba spoléhají-
cí se na podpis v certifikátu �vidí�, �e tato osoba je k tomu oprávnìna.

Podepisující osoba musí mít prostøedek pro vytváøení elektronického
podpisu (viz Prostøedek pro vytváøení a prostøedek pro ovìøování elektronic-

kých podpisù) a data pro vytváøení elektronického podpisu (viz Data pro vy-
tváøení a data pro ovìøování elektronického podpisu).

Bezpeènost elektronického podepisování je do znaèné míry závislá na
chování podepisující osoby, zejména na její schopnosti uchovat v tajnosti svá
data pro vytváøení elektronického podpisu (soukromý klíè). Pokud hrozí
nebezpeèí zneu�ití jejích dat pro vytváøení elektronického podpisu, je pode-
pisující osoba o této skuteènosti povinna uvìdomit poskytovatele, který jí
kvalifikovaný certifikát vydal. Dal�í povinností podepisující osoby je podá-
vat pøesné, pravdivé a úplné informace poskytovateli certifikaèních slu�eb ve
vztahu ke kvalifikovanému certifikátu. I kdy� zákon stanoví uvedené povin-
nosti pouze v pøípadì, �e je vydán certifikát s oznaèením �kvalifikovaný�
a jedná se o kvalifikovaný certifikát podle zákona, je �ádoucí, aby se takto
podepisující osoba chovala i v pøípadì, �e jí byl vydán jakýkoliv certifikát.

Fyzická osoba mù�e mít libovolný poèet certifikátù. Jiné certifikáty mù�e
akceptovat banka, jiné úøad. S �univerzálními� certifikáty, které by akcepto-
vali v�ichni potenciální pøíjemci elektronicky podepsaných zpráv (v�echny
osoby spoléhající se na podpis), se v souèasné dobì ani v ÈR ani zahranièí
nepoèítá. Je to obdobná situace, jako kdy� osoba vyu�ívá slu�eb více bank
a od ka�dé má jednu platební kartu.

§ 2 písm. d) zákona
podepisující osobou (se rozumí) fyzická osoba, která má prostøedek pro vytváøení podpi-
su a jedná jménem svým nebo v zastoupení jiné fyzické èi právnické osoby

§ 5 odst. 1 zákona
Podepisující osoba je povinna

a) zacházet s prostøedky, jako� i s daty pro vytváøení zaruèeného elektronického pod-
pisu s nále�itou péèí tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávnìnému pou�ití,

b) uvìdomit neprodlenì poskytovatele certifikaèních slu�eb, který jí vydal kvalifikova-
ný certifikát, o tom, �e hrozí nebezpeèí zneu�ití jejích dat pro vytváøení zaruèeného
elektronického podpisu,

c) podávat pøesné, pravdivé a úplné informace poskytovateli certifikaèních slu�eb ve
vztahu ke kvalifikovanému certifikátu.

Poskytovatel certifikaèních slu�eb
Viz té� Certifikaèní autorita

Poskytovatel certifikaèních slu�eb je subjekt, který vydává certifikáty
a vede jejich správu. Zejména zveøejòuje seznamy vydaných certifikátù a se-
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znamy certifikátù, které byly zneplatnìny (CRL viz Certificate Revocation
List). Pøijímá a realizuje �ádosti o ukonèení platnosti certifikátù.

V Èeské republice pùsobí tìchto poskytovatelù nìkolik a s nabídkou je-
jich slu�eb a s praktickými návody jejich vyu�ití je mo�né se seznámit na
jejich webových stránkách. Nìkteøí z tìchto poskytovatelù vydávají certifi-
káty ji� nìkolik let. Pøedmìtem jejich slu�eb není poskytování elektronic-
kých podpisù, jak se nìkdy mylnì uvádí, ale vydávání certifikátù a dal�í vý�e
uvedené èinnosti. Certifikáty jsou vydávány zpravidla na dobu �esti mìsícù
a za cenu nìkolika stokorun.

Ti poskytovatelé certifikaèních slu�eb, kteøí se rozhodnou, �e budou vy-
dávat kvalifikované certifikáty podle zákona o elektronickém podpisu
(viz Kvalifikovaný certifikát), se musí øídit pøíslu�nými ustanoveními tohoto
zákona.

Poskytovatelé se mohou rozhodnout, �e po�ádají Úøad (viz Úøad pro
ochranu osobních údajù) o udìlení akreditace (viz Akreditace). Èinnost
akreditovaných poskytovatelù je podle pøíslu�ného ustanovení zákona o elek-
tronickém podpis nezbytná v �oblasti orgánù veøejné moci�, kde �je mo�né
pou�ívat pouze zaruèené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty
vydávané akreditovanými poskytovateli certifikaèních slu�eb�.

Nad èinností akreditovaných poskytovatelù a poskytovatelù vydávajících
kvalifikované certifikáty vykonává Úøad dozor.

To neznamená, �e v�ichni poskytovatelé musí vydávat kvalifikované cer-
tifikáty, pøípadnì �ádat o akreditaci, a v�ichni obèané, kteøí se chtìjí elektro-
nicky podepisovat, musí mít kvalifikované certifikáty. V soukromoprávní ob-
lasti, napøíklad pøi komunikaci dvou firem, komerèních bank s jejich klienty
apod., je na komunikujících subjektech, zda budou vy�adovat pou�ívání
kvalifikovaných certifikátù ve smyslu zákona o elektronickém podpisu.

Pøi výbìru poskytovatele jsou základními hledisky zpravidla:
¾ jeho dùvìryhodnost,
¾ úèel, pro který bude elektronický podpis pou�íván,
¾ slu�by, které poskytovatel nabízí,
¾ kompatibilita s aplikacemi, které �adatel o certifikát pou�ívá,
¾ cena poskytovaných slu�eb.

Pro nìkteré úèely mù�e plnì postaèit certifikát, pøi jeho� vydání �adatel
komunikuje s poskytovatelem pouze e-mailem. Vydání takového certifikátu
nabízejí jak zahranièní, tak tuzem�tí poskytovatelé na svých webových strán-
kách. Vydávání tìchto certifikátù je zpravidla zdarma.

Pro jiné úèely, napø. pro styk s bankou nebo úøadem, bývá vymezen
okruh poskytovatelù, jejich� certifikáty daný subjekt (banka, úøad) uznává.
Napøíklad banky uznávají vìt�inou pouze ty certifikáty, které samy vydaly.
Získání certifikátu, který má poskytnout vy��í míru záruky a který je urèen
pro komunikaci v záva�ných vìcech (finanèní operace, podání, smluvní zá-
vazky apod.), a to vèetnì kvalifikovaného certifikátu podle zákona, je spoje-
no s ovìøováním toto�nosti osoby, které má být certifikát vydán. Je tedy ne-
zbytné poskytovatele s pøíslu�nými osobními doklady osobnì nav�tívit.
V pøípadì vydání kvalifikovaného certifikátu je poskytovatel navíc povinen
poøídit a uchovat kopie dokladù, kterými se toto�nost prokazuje.

Poskytovatelé velmi èasto nabízejí zdarma vydávání testovacích certifi-
kátù. K jejich vydání není nutná osobní náv�tìva poskytovatele.

Zákon o elektronickém podpisu podrobnì a v mnoha ustanoveních upravu-
je povinnosti poskytovatelù, kteøí vydávají kvalifikované certifikáty, resp. akre-
ditovaných poskytovatelù. Pøipomeòme alespoò pøíslu�né definice:

§ 2 písm e) zákona
poskytovatelem certifikaèních slu�eb (se rozumí) subjekt, který vydává certifikáty a vede
jejich evidenci, pøípadnì poskytuje dal�í slu�by spojené s elektronickými podpisy

§ 2 písm. f) zákona
akreditovaným poskytovatelem certifikaèních slu�eb (se rozumí) poskytovatel certifikaè-
ních slu�eb, jemu� byla udìlena akreditace podle tohoto zákona

Prostøedek pro vytváøení elektronických podpisù a prostøedek
pro ovìøování elektronických podpisù
Uvedené pojmy se poprvé objevily v zákonì o elektronickém podpisu a byly
pøevzaty ze Smìrnice 1999/93/ES, o zásadách Spoleèenství pro elektronic-
ké podpisy (angl. signature-creation device, signature-verification device).
Souhrnnì se jedná o hardware a software, které jsou u�ívané pro vytváøení,
resp. ovìøování elektronických podpisù. Nále�itosti a zpùsob pou�ívání tìch-
to prostøedkù zákon o elektronickém podpisu neupravuje.

Z hlediska bezpeènosti lze za prostøedky vy��í kategorie oznaèit prostøedky
pro bezpeèné vytváøení elektronických podpisù a prostøedky pro bezpeèné
ovìøování elektronických podpisù (oproti vý�e uvedeným pojmùm je vlo�e-
no slovo �bezpeèné�, angl. secure-signature-creation device, pro prostøedek
pro bezpeèné ovìøování Smìrnice odpovídající pojem neobsahuje, pouze
v pøíloze IV uvádí doporuèení pro bezpeèné ovìøení podpisu). Po�adavky



138 139

8. Vysvìtlení základních pojmù 8. Vysvìtlení základních pojmù

na tyto prostøedky jsou stanoveny v § 17 zákona a upøesnìny v § 7 vyhlá�ky.
Povinnost pou�ívat tyto prostøedky zákon ani vyhlá�ka nestanoví. Více k to-
muto tématu viz komentáø k § 7 vyhlá�ky.

§ 2 písm k) zákona
prostøedkem pro vytváøení elektronických podpisù technické zaøízení nebo programové
vybavení, které se pou�ívá k vytváøení elektronických podpisù

§ 2 písm. l) zákona
prostøedkem pro ovìøování elektronických podpisù technické zaøízení nebo programové
vybavení, které se pou�ívá k ovìøování elektronických podpisù

§ 2 písm. m) zákona
prostøedkem pro bezpeèné vytváøení elektronických podpisù prostøedek pro vytváøení
elektronického podpisu, který splòuje po�adavky stanovené tímto zákonem

§ 2 písm. n) zákona
prostøedkem pro bezpeèné ovìøování elektronických podpisù prostøedek pro ovìøování
podpisu, který splòuje po�adavky stanovené tímto zákonem

Pøíjemce datové zprávy
viz Osoba spoléhající se na podpis

Registraèní autorita
Vykonává regitraèní slu�by, tj. zejména ovìøuje toto�nost osob, které �ádají
o vydání certifikátu, pøípadnì zji��uje specifické znaky tìchto osob. Tato
slu�ba pøedchází vydání certifikátu. Mù�e zahrnovat rovnì� ovìøení, zda
�adatel o vydání certifikátu má data pro vytváøení podpisu. Registraèní auto-
rita je místem, kde se uzavírá s �adateli smlouva o vydání certifikátu a kde je
dostupná certifikaèní politika (viz certifikaèní politika) a certifikát poskyto-
vatele Pro zaji��ování èinnosti registraèních autorit certifikaèní autority èas-
to vyu�ívají slu�eb jiných subjektù, tj. dìje se tak na základì smluvních vzta-
hù mezi certifikaèní autoritou a registraèní autoritou. Viz té� certifikaèní
autorita.

Zákon o elektronickém podpisu neupravuje výslovnì èinnost registraè-
ních autorit, ale povinnosti, které se na èinnosti, které zpravidla zaji��ují,
vztahují, jsou obsa�eny v povinnostech poskytovatelù certifikaèních slu�eb
vydávajících kvalifikované certifikáty (zejména § 6 zákona).

Seznam certifikátù, které byly zneplatnìny
viz Certification Revocation List (CRL)

�ifrování
�ifrování datové zprávy je samostatný úkon, který nevyplývá z funkce elek-
tronického podpisu. Elektronicky podepsaná zpráva mù�e být �ifrována, ale
toto �ifrování nezaji��uje elektronický podpis. Pokud tedy elektronicky po-
depsaná datová zpráva není �ifrována, je pøedávána v otevøené podobì a oso-
ba, která ji získá, se mù�e seznámit s jejím obsahem.

Zákon o elektronickém podpisu �ifrování elektronicky podepsaných da-
tových zpráv neupravuje.

Time stamping
viz Èasové razítko

Úøad pro ochranu osobních údajù (ÚOOÚ)
Informace o Úøadu pro ochranu osobních údajù lze získat na Internetové
adrese http://www.uoou.cz.

Povinnosti, pøíp. kompetence Úøadu v oblasti elektronického podpisu stano-
ví celkem tøi právní pøedpisy: zákon o ochranì osobních údajù, zákon o elek-
tronickém podpisu a vyhlá�ka k tomuto zákonu. Základními povinnostmi
Úøadu jsou udìlování (a pøípadné odnímání) akreditací, dozor nad èinností
akreditovaných poskytovatelù a poskytovatelù vydávajících kvalifikované
certifikáty, vyhodnocování shody nástrojù elektronického podpisu a vydává-
ní vyhlá�ek podle § 20 zákona o elektronickém podpisu. Úøad naopak neko-
ordinuje pou�ívání elektronického podpisu v ÈR, a to ani v pøípadì elektro-
nické komunikaci mezi obèanem a státem.

§ 2 odst. 2 zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
Úøadu jsou svìøeny kompetence ústøedního správního úøadu pro oblast ochrany osob-
ních údajù v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pro oblast elektronického podpisu
v rozsahu stanoveném zvlá�tním právním pøedpisem (pozn. tj. zákonem o elektronickém
podpisu)

§ 9 odst. 1 zákona
Udìlování akreditací k pùsobení jako akreditovaný poskytovatel certifikaèních slu�eb, ja-
ko� i dozor nad dodr�ováním tohoto zákona nále�í Úøadu.

http://
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§ 9 odst. 2 zákona
Úøad

písm. a)
udìluje a odnímá akreditace k pùsobení jako akreditovaný poskytovatel certifikaèních
slu�eb subjektùm pùsobícím na území Èeské republiky

písm. b)
vykonává dozor nad èinností akreditovaných poskytovatelù certifikaèních slu�eb a posky-
tovatelù certifikaèních slu�eb vydávajících kvalifikované certifikáty, ukládá jim opatøení
k nápravì a pokuty za poru�ení povinností podle tohoto zákona (atd.)

písm. e)
vyhodnocuje shodu nástrojù elektronického podpisu s po�adavky stanovenými tímto zá-
konem a provádìcí vyhlá�kou (atd.)

Zaruèený elektronický podpis
Více viz Elektronický podpis

Vytváøení zaruèených elektronických podpisù umo�òuje technologie digitál-
ních podpisù (viz Digitální podpis).

Zaruèený elektronický podpis, pro který se v praxi ne zcela pøesnì èasto
pou�ívá zkrácený název elektronický podpis, definuje zákon o elektronic-
kém podpisu následovnì:

§ 2 písm. b)
zaruèeným elektronickým podpisem (se rozumí) elektronický podpis, který splòuje násle-
dující po�adavky:

1. je jednoznaènì spojen s podepisující osobou,
2. umo�òuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávì,
3. byl vytvoøen a pøipojen k datové zprávì pomocí prostøedkù, které podepisující oso-

ba mù�e udr�et pod svou výhradní kontrolou,
4. je k datové zprávì, ke které se vztahuje, pøipojen takovým zpùsobem, �e je mo�-

no zjistit jakoukoliv následnou zmìnu dat.

Poznámky
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