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Dokumenty dle eIDAS v praxi

eIDAS dokumenty – Jak na to v mé organizaci ?
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eIDAS dokumenty – shrnutí zákonných povinností
▪ Nelze odmítnout elektronický dokument, pokud je vytvořen podle pravidel eIDAS
▪ musíte přijímat všechny dokumenty – nejen PDF, ale i Office, XML, obrázky apod.
▪ Nařízení eIDAS, čl. 46

▪ U každého dokumentu je nutné ověřit elektronické podpisy, časová razítka a pečetě
▪ a to přes všechny certifikační autority EU!
▪ ZoSVD, §12

▪ Elektronický podpis musí být vytvořen podle specifikace ETSI
▪ CAdES, PAdES, XAdES, ASiC
▪ Prováděcí rozhodnutí eIDAS č. 1506

▪ Při podepisování elektronického dokumentu je povinnost jej označit elektronickým časovým
razítkem
▪ ZoSVD, §11

▪ Do konce přechodného období 2018 lze používat stávající kvalifikované certifikáty
akreditovaných certifikačních autorit EU
▪ ZoSVD, §19
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eIDAS dokumenty – ověřování v přechodném období
▪ Přechodné období je definováno v ZoSVD § 19 - paradoxně se zvyšuje
nárok na ověřovací služby
▪ Musíme při ověřování rozhodnout, zda se jedná o elektronický podpis,
značku/pečeť, razítko:
▪ podle přechodných ustanovení (stávající platné certifikáty)
▪

zaručený (spojen s podepisující osobou) podle ETSI

▪

uznávaný (založený na kvalifikovaném certifikátu) podle ETSI

▪ podle eIDAS (nové certifikáty vydané poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru)
▪

zaručený (spojen s podepisující osobou) podle ETSI

▪

kvalifikovaný (zaručený založený na kvalifikovaném certifikátu a vytvořen kvalifikovaným
prostředkem) podle ETSI

▪ Výstup ověření je zásadní pro vyhodnocení úrovně důvěryhodnosti digitálního
dokumentu
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eIDAS dokumenty jako OHROŽENÍ
▪ Nás se to ještě do roku 2018 netýká!
▪ v přechodném období nemusíme nic měnit

▪ Je to IT problém!
▪ eIDAS jako ohrožení vnímají organizace, které si nekladou tyto otázky:
▪ jak dlouho ještě budete tisknout elektronický dokument na papír, pak ho ručně
podepíšete a následně autorizovaně konvertujete?
▪ jak dlouho si budete tisknout důvěryhodné digitální dokumenty na papír?
▪ jak dlouho budete nutit ty, kteří chtějí a mohou elektronicky komunikovat, aby
chodili k vám na úřad?
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eIDAS dokumenty jako PŘÍLEŽITOST
▪ Kde můžeme začít?
▪ není nutné začít v celé organizaci najednou

▪ Není to IT problém!
▪ je to ORGANIZAČNÍ problém na základě změny legislativy, a proto by mělo
oddělení zodpovědné za vnitřní chod úřadu doporučit managementu okamžité
vyřešení zákonných povinností a navrhnout postup přípravy během přechodného
období
▪ tím se bude formulovat zadání pro IT oddělení!

▪ eIDAS jako PŘÍLEŽTOST vnímají organizace, které zajišťují:
▪ vznik digitálního dokumentu podle eIDAS = tedy podepsaný odpovědnou osobou
elektronicky
▪ důvěryhodné digitální dokumenty – jsou archivovány a udržovány podle eIDAS
▪ příjem eIDAS dokumentů na portálech

Software602 a.s.

Dokumenty dle eIDAS v praxi

Řešení Software602, které nám to zajistí!
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Řešení Software602 pro zajištění práce s eIDAS dokumenty
▪ Co potřebujete nejčastěji
▪ Konverzi libovolných dokumentů do validního PDF/A (dlouhodobá čitelnost)
▪
▪

z Office formátů, z prostých PDF dokumentů
máme implementovanou technologii Callas, kterou používá pro validaci i Národní archiv

▪ Připojení elektronického podpisu a pečetě s časovým razítkem k digitálním
dokumentům podle specifikace ETSI
▪ Ověření digitálních dokumentů na vstupu (tj. ověřovat certifikáty všech evropských
certifikačních autorit)
▪ Dlouhodobě udržovat digitální dokumenty ověřitelné tj. zachovat digitální kontinuitu
elektronického podpisu / pečetě i po uplynutí technické lhůty platnosti certifikátů
▪

Pro dlouhodobou ověřitelnost a čitelnost archivních dokumentů PDF/A lze s výhodou využít
PDF/A-3. Součástí vytvářeného archivního dokumentu je i původní důvěryhodný dokument,
případně doložka o převodu do PDF/A.
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Řešení Software602: Konverze a eIDAS na jednom místě!
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eIDAS dokumenty – Komunikace s veřejností?
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eIDAS dokumenty – předpoklad
▪ Objem důvěryhodných digitálních dokumentů se bude rapidně zvětšovat
▪ všichni, kdo chtějí elektronicky komunikovat, vědí, že jejich dokumenty nemůžete
odmítnout! Všichni z ČR i z celé Evropy!

▪ Cílová skupina jen v ČR je obrovská
▪ jsou to všichni majitelé kvalifikovaných podpisových certifikátů (podle výročních
zpráv téměř 400 000 certifikátů vydaných QCA v roce 2015!)

▪ uživatelé datových schránek (celkem zřízeno přes 750 000 datových schránek, týká se
nejen více jak 150 000 schránek zřízených na žádost, ale i právnických osob!)
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eIDAS dokumenty – Aktuální trend
▪ Rostoucí poptávka po elektronické komunikaci s úřady
▪ Občan – Chci v co nejkratším čase vyřídit pohodlně své žádosti a podání.
▪
▪
▪

Bez čekání
Na svém zařízení (př. Windows x Apple)
Očekává zpětnou vazbu svého úřadu

▪ Úředník – Chci co nejvíce usnadnit svou práci a zpracování všech podání.
▪
▪
▪

Automatické zpracování = nechci přepisovat ručně data do dalších systémů
Automatické výstupy = rychlé vyhodnocení zaslaných dat
Potřebuji vědět kdo mi podání zaslal = chci ověřeného uživatele (ověřenou identitu)

▪ Rostoucí počet portálů
▪ Pro komunikaci s občany
▪ Pro komunikaci s PO

▪ Využitím kvalifikovaných služeb přenášíte odpovědnost na poskytovatele
kvalifikovaných služeb ze zákona
▪ Kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů
▪ Kvalifikovaná služba uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů
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Řešení Software602, které nám to zajistí!
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Řešení Software602 pro komunikaci s veřejností
▪ Co potřebujete nejčastěji
▪ Ověření identity vašeho uživatele
▪
▪

ISDS, MojeID, NIA
El. podpis

▪ Podporovat aktuální technologie bez omezení uživatelů (platforma x místo podání)
▪

Windows, Apple, Android

▪ Sledovat stavy, historii svých podání a vyhodnocovat získaná data
▪ Reagovat rychle na změny legislativy, nebo požadavky uživatelů
▪

Nástroj pro publikaci nových podání

▪ Návaznost na další systémy (např. stávající infrastruktura)
▪

Integrace s ESS, AIS

▪

Připravená data do AIS

▪

Integrace s eGOV službama
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Řešení Software602: Digitalizace komunikace s veřejností
Veřejná správa na svém klientském
portálu zpřístupňuje podání na
jakémkoliv zařízení.
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Řešení Software602: Praktické příklady
Úplné elektronické podání
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Řešení Software602: Praktické příklady
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Jděte do toho s „šest set dvojkou“ !
Dokumenty dle eIDAS v praxi

1

Vyřešíte konverze do PDF a PDF/A podle posledních norem
a legislativy pro všechny vaše informační systémy.

2

Vyřešíte podpisy, pečetě, kvalifikovaná časová razítka a
ověřování platnosti certifikátů podle ZoSVD a nařízení
eIDAS pro vaše digitální dokumenty na vstupu i výstupu.

3

Vyřešíte všechny aspekty elektronické komunikace
občany a budete připraveni na další vývoj a nové
možnosti!
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s

Software602 je první český člen ETSI
se všemi úspěšnými PlugtestsTM
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Dotazy ?
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