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Anotace 
Tato bakalářská práce je směřována k objasnění problematiky elektronického 

podpisu a certifikačních autorit. Zabývá se vznikem tohoto soudobého fenoménu, rozebírá 
princip elektronického podpisu a seznámí čtenáře s technickou i legislativní stránku věci. 
Přiblíží použití elektronického podpisu v komunikaci se státní správou a dalšími jak 
fyzickými, tak právnickými osobami, porovnává poskytovatele certifikačních služeb 
především z hlediska produktů, služeb, jejich cen, informací, které poskytují a mnoha 
dalších aspektů, které jsou vždy uvedeny v přehledové tabulce. Je zde popsán způsob 
získání kvalifikovaného certifikátu a první kroky při jeho využití. Závěrečné zhodnocení a 
výhled do budoucnosti doplňují ucelený přehled o tomto tématu. 

 

Klíčová slova: elektronický podpis, zákon o elektronickém podpisu, certifikát, certifikační 
autorita, šifrování, šifrovací algoritmy, hashovaní funkce, časová značka. 

 

 

 

 

Anotation 
This thesis is focused on explication of electronic signature problems and 

certificatory authorities. It deals with the rise of this nowadays phenomenon, analyses the 
principle of electronic signature and makes readers acquainted with technologic and 
legislative aspect. It approaches the usage of electronic signature in communication with 
the State Administration and other physical or juristic persons, it compares providers of 
certificatory services in the light of products, services and their prices, information which 
they offer and of many other aspects, which are always noted in an overview table. There 
is described the way of obtaining the qualifying certificate and the first steps of its usage. 
The final estimation and the view of future complete the compact survey of this topic. 

 

Keywords: electronic signature, Electronic Signature Law, certificate, certificate authority, 
encryption, encryption algorithm, hash function, timestamp. 
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1. ÚVOD 
V době, kdy jsem dostal možnost vybrat si téma bakalářské práce, bylo mi ihned 

jasné, že téma bude zcela jistě z oblasti informatiky či výpočetní techniky. Vzhledem 
k mému povolání, které je naplněno především komunikací, i když ne pouze elektronickou, 
sběrem, analýzou, syntézou a zpracováváním informací, rozhodl jsem se pro téma o 
elektronickém podpisu a související problematice a to i přes skutečnost, že Policií České 
republiky, je dle mého názoru, elektronický podpis využíván jen sporadicky, což však 
v dnešní době částečně eliminuje vznik a užívání datových schránek. 

Zákon číslo 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, který byl v minulosti 
několikráte významně novelizován, bezesporu přispívá k cestě za informační společností a 
je nezanedbatelnou součástí našeho přiblížení za vyspělými státy Evropské unie. Význam 
tohoto zákona je v současné době promítán do celé škály aspektů běžného života, 
především v komunikaci mezi občanem a státní správou. Nezanedbatelným kladem 
elektronické komunikace je její dopad na rozvoj ekonomiky. Zákon o elektronickém 
podpisu by mohl být vstřícným krokem ke zrovnoprávnění vlastnoručního a digitálního 
podpisu, především v případech, kde bude potřeba, v souvislosti s přechodem od listinných 
dokumentů k elektronickým, zajistit pravost dokumentu a jeho právní validitu. 

Ve 21. století je zvládnutí moderních technologií a zajištění bezpečné, moderní a 
důvěrné komunikace mezi občany, firmami a státní správou, základem pro udržení kroku 
s prosperujícími ekonomikami, zvládnutím elektronických peněz a elektronického 
obchodu. Využití elektronické komunikace je předpokladem pro rozvoj a využití nových 
oblastí nejen v ekonomice. 

Cílem této bakalářské práce je podat základní přehled o problematice 
elektronického podpisu, především o jeho technických, právních a praktických aspektech. 
Dle nabídek jednotlivých poskytovatelů certifikačních služeb v České republice, se pak na 
základě srovnání, dle definovaných kritérií, pokusím doporučit nejvhodnější certifikační 
autoritu dle účelu použití získaného certifikátu. 

1.1. Seznámení s elektronickým podpisem 
Zákon číslo 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu vznikl díky Evropské unii a to 

díky směrnici Evropského parlamentu ze dne 13. 12. 1999, číslo 1999/93/EC, nazvanou 
Směrnice o zásadách společenství pro elektronické podpisy (Community framework for 
electronic signatures). Tato směrnice závazně ukládá členským státům zavedení právního 
předpisu potřebného pro soulad tohoto předpisu s legislativou zemí Evropské unie. 
Směrnice vydané Evropským parlamentem jsou pro členské státy unie závazné a proto i 
Česká republika musela udělat takové legislativní opatření, kterým by naplnila závaznost 
této směrnice. V roce 2000 tedy vznikl zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, na 
který navazovaly spojené vyhlášky a novelizace. 

Dle mého zjištění je elektronický podpis považován podstatnou částí laické 
veřejnosti jen za shluk písmen a číslic, který zájemce o elektronický podpis získá na 
příslušném úřadě a následně, pokud chce odesílanou zprávu podepsat, připojí k dokumentu 
získaný podpisový certifikát. Tento názor však pochopitelně, ani zdaleka, nevystihuje 
proces, jenž probíhá při elektronickém podepisování. 



Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb             Richard Rutsch 
 
 

2 
 

Elektronický podpis, je podobně jako podpis vlastnoruční, výsledek procesu, který 
vyplynul z rozhodnutí podepisujícího stvrdit projev své vůle a ujistit příjemce o své 
identitě. 

Elektronický podpis je od počátku jeho použití při podepisování, až po vlastní 
ověření pravosti dokumentu a podpisu, výsledkem technologického, na zúčastněných 
osobách nezávislého procesu. Vychází z aplikace jisté, pro podepisujícího charakteristické 
vlastnosti (tajné informace), na podepisovaný dokument. Na rozdíl od ručního podpisu se 
jedná o podpis proměnný, což vyplývá z jeho kryptografických principů a je tedy daleko 
obtížněji vysledovatelný. 

Důvěryhodnost zaručeného elektronického podpisu je bezesporu na stejné, ne-li na 
vyšší úrovni, jako u podpisu vlastnoručního. Na rozdíl od podpisu klasického, 
vlastnoručního, však elektronický podpis přináší i celou řadu dalších funkcí, jež na papíře 
dosáhnout nelze, jedná se především o následující vlastnosti: 

• identifikace původce podpisu – příjemce zprávy bezpečně ví, kdo je autorem či 
odesilatelem elektronické zprávy, 

• zaručuje nepopiratelnost – osoba, jež dokument podepsala, nemůže popřít, že danou 
zprávu vytvořila, 

• zaručuje integritu elektronické zprávy – příjemce má jistotu, že zpráva nebyla po 
cestě od vytvoření a podepsání až po její příjem změněna, 

Pro tvorbu elektronického podpisu se používá výlučně metoda podpisu digitálního, 
založeného na využití funkce hashovaní a existenci dvou klíčů patřících podepisující osobě 
– soukromého a klíče veřejného. Tuto metodu nazýváme metodou asymetrické 
kryptografie a podrobněji je popsána ve druhé kapitole. 

Elektronický podpis lze teoreticky využít všude tam, kde se uplatní podpis 
vlastnoruční, neboť veškeré papírové dokumenty lze převést do podoby digitální a opatřit 
je podpisem digitálním. Navíc elektronickým podpisem lze podepsat diskety, fotografie, 
programy, makra, databáze a lze jím také ověřovat oprávněnost přístupu do sítí a k datům 
v ní uložených, případně takové přístupy řídit. 

1.2. Získání, volba a použití elektronického podpisu 
Jestliže se rozhodneme pro používání elektronického podpisu, je potřeba zvážit, 

který jeho typ je pro podepisování konkrétního dokumentu ten nejvhodnější. Musíme brát 
v potaz, jaký elektronický podpis akceptuje příjemce dokumentu, tedy jaký považuje za 
důvěryhodný, s ohledem na závažnost odesílaných dokumentů. Jiné elektronické podpisy 
budeme používat při komunikaci s bankou, jiné při komunikaci s orgány veřejné správy a 
jiné při komunikaci s přáteli či při komunikaci v rámci firmy. 

Při komunikaci s druhou stranou mohou vzniknout pochybnosti o důvěryhodnosti 
naší osoby, resp. našeho podpisu. V takovém případě je na místě použití právě 
elektronického podpisu, který je způsobilý takové pochybnosti vyvrátit – elektronického 
podpisu založeného na certifikátu. Tento vydává poskytovatel certifikačních služeb - 
certifikační autorita, o které se více dozvíme v páté kapitole. 

Pokud jsme si již vybrali určitého poskytovatele, tento nám na základě údajů, které 
po nás požaduje, vygeneruje data pro vytváření elektronického podpisu (soukromý klíč) a 
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data pro ověřování elektronického podpisu (veřejný klíč). Po ověření naší totožnosti s námi 
poskytovatel uzavře smlouvu o vydání certifikátu. Takto vygenerovaná data můžeme mít 
uložena na pevném disku počítače, na disketě, čipové kartě, flash disku, či na jiném 
datovém nosiči. Souhrnně se takové nosiče nazývají tokeny. Tyto nosiče, resp. jejich 
obsah, v podobě certifikátů bychom měli pečlivě střežit a chránit před jejich zneužitím, 
neboť dokumenty takto podepsané a doručené příjemci, budou ověřovat náš podpis, 
ztvrzovat integritu zprávy a zajišťovat její nepopiratelnost. 

Pokud jsme tedy vlastníky certifikátu, resp. elektronického podpisu, můžeme 
podepisovat naše dokumenty. I když celý proces by se mohl zdát poměrně složitý, je 
podepsání dokumentu v tuto chvíli již pouhým jedním kliknutím na příslušnou ikonu. Vše 
poté již probíhá automaticky, bez zásahu uživatele. Z napsané zprávy, čí z vytvořeného 
dokumentu, se pomocí hashovací funkce vytvoří tzv. otisk (hash) a ať je na vstupu této 
hashovací funkce dokument jakékoli velikosti, na jejím výstupu je otisk, který má velikost 
pevnou, například 128, 160 bitů. Pokud by od podpisu dokumentu došlo k sebemenší 
změně v jeho obsahu, otisk by byl odlišný a příjemce dokumentu by tuto změnu jednoduše 
poznal. Pořízený hash dokumentu je zašifrován pomocí zvoleného algoritmu a pomocí dat 
pro vytváření elektronického podpisu. Výsledkem tohoto procesu je elektronický podpis, 
který je přiloženou součástí dokumentu. Podoba elektronického podpisu tedy záleží na 
dokumentu, který je podepisován a na datech pro vytváření elektronického podpisu. 

Příjemce dokumentu tak obdrží samotný dokument, náš elektronický podpis a 
certifikát. K dokumentu, aplikace, jež využívá příjemce, vypočte otisk a tento porovná 
s otiskem, který získá pomocí námi zaslaných dat pro ověřování elektronického podpisu. 
Pokud se oba otisky shodují, pak má příjemce jistotu, že dokument nebyl od okamžiku 
podpisu změněn a podpis byl vytvořen pomocí našich dat pro vytváření elektronického 
podpisu. Následně je aplikací zkontrolována platnost certifikátu a to z hlediska jeho časové 
platnosti, případně předčasného ukončení platnosti a z hlediska, zda nebyl certifikát 
změněn, což zjistí ověřením elektronického podpisu poskytovatele. Pokud všechny tyto 
automaticky probíhající operace proběhnou, příjemce je aplikací upozorněn na výsledky 
ověření podpisu. 

1.3. Definice důležitých pojmů elektronického podpisu 
Mám za to, že by bylo výhodné, aby čtenář, pokud si nebude jist termíny, jež se 

vyskytují v dalších částech této bakalářské práce, tyto termíny mohl dohledat v soustředěné 
formě a mohl si tak význam těchto výrazů lehce osvěžit. Proto je cílem této kapitoly 
soustředěně definovat některé pojmy a to s použitím literatury [VON] a [BOS]. 

 

Elektronický podpis 
Elektronický podpis je pro účely zákona o elektronickém podpisu chápán jako data 

v elektronické podobě, která jsou připojena k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojena, 
umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě a ověřují její 
integritu. Zpravidla je chápán jako číslo, jež vytváří podepisující osoba pomocí svých dat 
určených k vytváření elektronického podpisu a pomocí zprávy, kterou podepisuje. Je 
rozdílný pro každou zprávu, jelikož jeho podoba je závislá na podepisované zprávě. 
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Elektronickým podpisem je v praxi zpravidla míněn zaručený elektronický podpis, který je 
vytvářen technologií digitálních podpisů. 

 

Asymetrická kryptografie 
Asymetrická kryptografie je založena na myšlence, že každý subjekt systému 

vlastní dvojici klíčů. Klíč soukromý, který musí udržet v tajnosti a klíč veřejný, který je 
naopak určen ke zveřejnění. Oba tyto klíče jsou spojeny jednoznačnou vazbou odpovídající 
zvolenému kryptografickému algoritmu, přičemž je prakticky nemožné, ze znalosti klíče 
veřejného, vypočítat klíč soukromý. Samotné šifrování mezi dvěma subjekty pak probíhá 
tak, že pokud chce odesílatel zaslat druhé straně šifrovanou zprávu, zašifruje jí pomocí 
veřejného klíče příjemce, text může odeslat i veřejně přístupným kanálem, jelikož 
zašifrovanou zprávu může opět rozšifrovat jen určený příjemce pomocí příslušného 
soukromého klíče. 

 

Symetrická kryptografie 
V případě symetrického šifrování je užíván pouze jeden šifrovací klíč, který musí 

vlastnit všichni, kdo se šifrovanými dokumenty pracují. Pomocí tohoto klíče jsou data jak 
šifrována, tak rozšifrována. 

 

Soukromý klíč 
Soukromý klíč jsou data, která mají vytvářet elektronický podpis. Zákonem jsou 

definována jako jedinečná data, která podepisující osoba používá k vytváření 
elektronického podpisu. Taková data si každý, kdo o ně projeví zájem, vygeneruje pomocí 
aplikace pro generování klíčů. Data musí být osobou, jež je získá vygenerována, uchována 
v tajnosti. Mohou být uchována na libovolném datovém nosiči, které potom nazýváme 
tokeny. Vhodné bývá, aby přístup k těmto datům byl chráněn přístupovým heslem, které 
zná pouze jejich vlastník. 

 

Veřejný klíč 
Hovoříme-li o veřejném klíči, jedná se o data, jejichž úkolem je ověřování 

elektronického podpisu. Opět jsou generována každým zájemcem prostřednictvím 
příslušné aplikace pro generování klíčů, současně s daty pro vytvoření elektronického 
podpisu. Tato data jsou však, na rozdíl od soukromého klíče určena ke zveřejnění. Je 
potřeba tato data bezpečně předávat mezi podepisující osobou a osobou, která na podpis 
spoléhá, zpravidla příjemce zprávy. Pro bezpečné předání může sloužit certifikát, což je 
datová zpráva, která spojuje data pro ověřování podpisu s osobou, které byl certifikát 
vydán a umožňuje ověřit její totožnost. 

 

Hash, hashovací funkce 
Hashovací funkce je obecně řečeno matematická funkce, jejímž vstupem je 

libovolně veliký datový blok a výstupem této funkce je datový blok pevné délky. V oblasti 
digitálních podpisů se hashovací funkce využívá především k výpočtu otisku (hash) 
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podepisované zprávy. Díky tomuto otisku pak podepisujeme místo celé původní zprávy 
pouze její otisk. Vlastnosti hashovací funkce navíc zaručují praktickou nemožnost 
vytvoření zprávy, jež by měla totožný otisk. Pokud by tedy ve zprávě byl změněn byť 
jediný znak, otisk na výstupu takové zprávy bude zcela odlišný. Hashovací funkce jsou 
veřejné a kdokoli si může vypočítat otisk libovolného datového souboru. Druhů 
hashovacích funkcí je několik. 

 

Certifikát 
Certifikátem rozumíme datovou zprávu, kterou vydává poskytovatel a která ověřuje 

důvěryhodnost předání dat pro ověřování elektronického podpisu podepisované osoby a 
tuto osobu bezpečně identifikuje. Integruje data pro ověřování podpisu s podepisující 
osobou a umožňuje s danou spolehlivostí a věrohodností ověřit, komu data pro ověřování 
elektronického podpisu patří. Vydáním takového certifikátu poskytovatel potvrzuje, že 
data pro ověření elektronického podpisu patří určité osobě. Je však na požadované 
důvěryhodnosti certifikátu, jakým způsobem poskytovatel ověřuje totožnost podepisující 
osoby, v některých případech postačí e-mailová adresa, v jiných je potřeba osobní jednání 
s prokázáním totožnosti příslušnými doklady. 

 

Certifikační autorita 
Též nazývána jako poskytovatel certifikačních služeb. Je subjektem, který je 

důvěryhodný pro uživatele takových služeb a který vydává certifikáty a zajišťuje jejich 
správu. Vydané certifikáty a jiná data podepisuje svým elektronickým podpisem, čímž je 
chrání proti případné modifikaci. Tyto autority se mohou rozhodnout, že požádají 
Ministerstvo vnitra České republiky o udělení akreditace, což poskytovateli umožní, dle 
zákona o elektronickém podpisu, vydávat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované 
certifikáty, které umožňují komunikaci s orgány veřejné moci. Nad činností 
akreditovaných poskytovatelů vykonává zmíněné ministerstvo dozor. 

 

Certifikační politika 
Certifikační politiky je dokumentem, vydávaným poskytovateli certifikačních 

služeb, který obsahuje informace o poskytovateli a jím poskytovaných službách a cenách 
za tyto služby. Certifikační politika je velice důležitým dokumentem pro uživatele služeb. 
Dle tohoto dokumentu lze posuzovat kvalitu služeb nabízených poskytovatelem, lze zde 
zjistit, jak poskytovatel postupuje v případě krizových situací, například v případě potřeby 
zneplatnění certifikátu. Dle zákona o elektronickém podpisu je poskytovatel vydávající 
kvalifikované certifikáty povinen vydat certifikační politiku a k tomuto dokumentu 
umožnit trvalý dálkový přístup. 

 

CRL (Certificate revocation list) 
Anglický výraz, který lze volně přeložit jako seznam zneplatněných či odvolaných 

certifikátů. Tento seznam je vydáván příslušným poskytovatelem certifikátu 
v pravidelných a předem stanovených intervalech. Každý takto zneplatněný certifikát je 
identifikován svým unikátním číslem, které je certifikátu přiděleno již při jeho vydání a 
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které je jedinečné u daného poskytovatele. Každý vydaný seznam CRL obsahuje mimo 
seznamu zneplatněných certifikátů také přesný časový údaj svého vydání a je podepsán 
elektronickým podpisem poskytovatele. Je veřejně přístupný, zpravidla na webových 
stránkách poskytovatele. Příjemce zprávy, který na podpis spoléhá, může nahlédnout do 
CRL, aby tak zjistil, zda v něm není uvedeno číslo certifikátu, jehož platností právě 
ověřuje přijatý dokument. Současné aplikace jsou schopné CRL aktualizovat a zařazovat 
do svých databází automaticky, pokud však osoba spoléhající se na podpis využívá starší 
aplikace, měl by CRL pravidelně aktualizovat. 

 

Časové razítko 
Časové razítko je časovým záznamem, o kterém lze obecně říci, že poskytuje důkaz 

existence v čase, že daná data existovala před uvedeným časem. Je proto rozhodným 
nástrojem pro určení, zda elektronický dokument a tedy i samotný elektronický podpis 
dokumentu, byl vyhotoven v okamžiku platnosti jeho certifikátu. Takové časové razítko 
musí učinit třetí, důvěryhodná strana, nezávislá jak na podepisující osobě, tak na osobě 
příjemce a tato důvěryhodná strana tento časový záznam podepisuje svým digitálním 
podpisem. 

 
Podepisující osoba 
Fyzická osoba, která vlastní a má oprávnění používat prostředek a data pro 

vytváření elektronického podpisu a která jedná svým jménem či v zastoupení jiné fyzické 
nebo právnické osoby. Bezpečnost elektronického podpisu do značné míry závisí na 
chování podepisující osoby, především na její schopnosti uchovávat v bezpečí svá data pro 
vytváření elektronického podpisu. 

 

Osoba spoléhající na podpis 
Většinou se jedná o příjemce elektronicky podepsané zprávy. Může se však jednat i 

o osobu, která není přímým příjemcem zprávy, ale s elektronicky podepsanou zprávou 
pracuje a musí se na elektronický podpis spoléhat, to může být například správce daně, 
soud apod. Osoba, která spoléhá na podpis, může využít faktu, že většina běžně 
používaných aplikací zasílá mimo podepsaného dokumentu, zároveň i certifikát. Pokud 
tomu tak není, musí podepisující osoba uvést, kým je certifikát vydaný a kde je dostupný, 
případně musí být z použitého systému či protokolu zřejmé, kde se úložiště tohoto 
certifikátu nachází. Účelem získání certifikátu je důvěryhodným způsobem předat data pro 
ověření podpisu podepisující osoby a identifikovat ji. Osoba spoléhající na podpis přitom 
spoléhá na to, že poskytovatel před vydáním certifikátu ověřil totožnost osoby, které 
certifikát vydal. 

 

Nástroj elektronického podpisu 
Nástrojem elektronického podpisu rozumíme technické nebo programové vybavení, 

případně součásti takového vybavení, které jsou používané pro zajištění certifikačních 
služeb, pro vytváření nebo ověřování elektronických podpisů. Z nástrojů elektronického 
podpisu jsou ve středu pozornosti především ty nástroje, které používá poskytovatel 
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kvalifikovaných certifikátů. U takového nástroje musí být Ministerstvem vnitra vyslovena 
shoda s požadavky stanovenými zákonem o elektronickém podpisu. 
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2. TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
Pro správné pochopení systému elektronického podpisu je nutností dozvědět se 

něco o šifrování. Kryptografie má dlouhodobou historii a to téměř ve všech kulturách, 
neboť lidé se vždy snažili utajit důvěrné informace. Je tedy zřejmé, že i v dnešní moderní 
době, je nutné citlivé informace utajovat a význam samotné kryptografie se výrazně 
zvyšuje. 

Základem pro utajení zpráv je šifrování. Šifra, nebo šifrovací algoritmus, je 
matematická metoda, za pomocí které se při použití šifrovacího klíče převedou čitelná data 
do nečitelné, zašifrované podoby. K tomu, abychom mohli zašifrovaná data opět převést 
zpět do původní, čitelné podoby, musíme tedy znát nejen konkrétní algoritmus, ale také 
šifrovací klíč. V praxi tedy není problémem zprávu zašifrovat a předat adresátovi 
zašifrovanou zprávu, nýbrž způsob jakým adresátovi následně bezpečně předat potřebný 
klíč pro dešifrování zprávy. I tento problém byl postupem času důvodem k vyvinutí dvou 
šifrovacích algoritmů, symetrických a asymetrických [KUP]. 

Kryptografické algoritmy smějí být s ohledem na bezpečnost vytváření a ověřování 
elektronických podpisů používány pouze v předem definovaných kombinacích, tzv. 
podpisových schématech.  

2.1. Symetrické šifrování 
Při symetrickém šifrování se pro zašifrování i pro dešifrování dat používá pouze 

jeden šifrovací klíč, který musí mít k dispozici všichni, kteří se šifrovanými daty chtějí 
pracovat, to znamená data šifrovat a následně rozšifrovat (viz. obr. 1). Logicky lze tedy 
vyvodit, že u takového šifrování je potřeba zajistit bezpečné předání klíče určeným 
osobám. Ve chvíli, kdy dojde k prozrazení takového klíče, byť jen jednou ze zúčastněných 
osob, jsou veškerá zašifrovaná data prozrazena. 

Největší výhodou takového šifrování je jeho rychlost, jejich aplikace je časově 
nenáročná. Na druhou stranu je nutností, aby se odesílatel i příjemce dohodli na jednom 
klíči a tento pečlivě střežili před jeho prozrazením. Problém je tedy distribuce sdíleného 
klíče. Nezanedbatelnou překážkou pro rozšíření symetrické kryptografie je potřeba 
velikého množství šifrovacích klíčů, za předpokladu, že každá dvojice na Internetu chce 
uskutečnit bezpečnou komunikaci prostřednictvím takového zabezpečení, bylo by třeba 
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

2
  klíčů, což s sebou dále nese problémy s jejich bezpečným uložením a správou. 

Mezi nejznámější symetrické šifrovací algoritmy patří především DES, 3DES, 
IDEA, BlowFish a CAST. Dnes je běžně používanou délkou klíče 128 bitů. 

Problémy, které přináší symetrické šifrování v podobě potřeby velikého množství 
klíčů, byl vyřešen používáním asymetrického šifrování dat. Technologie asymetrického 
šifrování se využívá právě v oblasti elektronického podpisu. 
  



Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb             Richard Rutsch 
 
 

9 
 

 

 
 

 

 
 

Obr. 1: Schéma symetrického šifrování 

2.2. Asymetrické šifrování 
Asymetrické šifrování je poněkud složitější záležitostí. Namísto jednoho klíče, je 

zde používán tzv. klíčový pár, který je složen z klíče veřejného a klíče soukromého1

Dle následujícího schématu je zřejmé, že princip takového šifrování a dešifrování 
spočívá v tom, že odesilatel zašifruje zprávu klíčem veřejným, který patří příjemci, takto 
zašifrovanou zprávu však může již rozšifrovat pouze příjemce, jelikož on jediný je 
vlastníkem odpovídajícího privátního klíče (viz. obr. 2). 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Schéma asymetrického šifrování  
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Proces elektronického podepisování založený na asymetrickém šifrování funguje 
právě naopak, než jak je vyznačeno na předešlém schématu (obr 2). Fungování takového 
podepisování je následující: podepisující osoba, která chce zprávu podepsat, tuto zašifruje 
pomocí dodaného šifrovacího programu s využitím soukromého klíče a výsledek šifrování 
připojí ke zprávě jako svůj podpis. Osoba, která je příjemcem zprávy a ověřuje 
elektronický podpis, postupuje tak, že si ze zprávy zjistí jméno podepsané osoby a pomocí 
příslušné certifikační autority zjistí, jaký je veřejný klíč podepsané osoby. Pomocí daného 
dešifrovacího programu a prostřednictvím získaného veřejného klíče dešifruje digitální 
podpis a získá tak původní tvar zprávy. Takto získanou zprávu poté srovná s otevřenou, a 
pokud se obě tyto zprávy shodují, dojde tím k potvrzení podepisující osoby (jen osoba 
vlastnící soukromý klíč spojený s daným veřejným klíčem mohla vytvořit digitální podpis) 
a zároveň také dojde k ověření originality textu. 

Výše popsaný postup odpovídá reálné situaci elektronického podepisování, avšak 
s jednou změnou. Namísto toho, aby digitální podpis vznikl zašifrováním zprávy, 
postupuje se následovně. K dané zprávě se pomocí k tomu určeného software vytvoří jeho 
jednoznačná charakteristika, tzv. kryptografický kontrolní součet, který je nazýván otiskem 
zprávy neboli hash. Takto vytvořený hash je poté zašifrován soukromým klíčem podepsané 
osoby. Výsledek tohoto digitálně podepsaného otisku zprávy je potom připojen k textu 
jako podpis. Ověřující osoba vytvoří pomocí příslušného software otisk otevřeného textu a 
poté pomocí veřejného klíče dešifruje digitální podpis a srovná výsledek obou otisků. 
Pokud se shodují, je to potvrzení jednak o tom, že zprávu podepsal skutečně odesilatel a 
jednak, že zpráva nebyla změněna (viz obr. 3). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Schéma digitálního podepisování 
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Nespornou výhodou asymetrické kryptografie je snížení počtu klíčů při 
zabezpečené komunikaci. Jelikož každý uživatel disponuje celkem dvěma klíči, je za 
předpokladu 𝑛𝑛 uživatelů zapotřebí 2𝑛𝑛 klíčů (v případě kryptografie symetrické je to 𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

2
 

klíčů). Odpadají také problémy s distribucí veřejného klíče, neboť tento není nutné 
distribuovat zabezpečeným kanálem. Nevýhodou tohoto šifrování je rychlost. 

 Z bezpečnostního hlediska je nutné podotknout, že teoreticky je možnost 
z veřejného klíče u všech algoritmů vypočítat klíč soukromý. Doposud je to ale se 
současným výkonem počítačů neproveditelné, neboť výpočet soukromého klíče z klíče 
veřejného by trval řádově tisíciletí. 

2.3. Šifrovací algoritmy 
Asymetrický algoritmus určený pro digitální podpis je společně s daty pro 

vytváření elektronického podpisu aplikován na hash dokumentu, který má být podepsán. 
Společně je pak algoritmus použit jak na uvedená data, tak na ověření podpisu. Vyhláška 
[VYH] schvaluje použití následujících asymetrických algoritmů: 

• RSA 
• DSA 

Zvolená délka klíče je odhadnuta v závislosti na možnosti prostého útoku silou. 
Odhad na nutnou délku klíče v závislosti na vývoji klasické výpočetní techniky, vzhledem 
k exponenciálnímu nárůstu výzkumu v kvantovém počítání se silnou finanční podporou 
soukromých i státních organizací není již platný. Je faktem, že algoritmus RSA je 
zranitelný vůči útokům s volitelným otevřeným textem. Tento algoritmus je považován za 
bezpečný, musí se však aplikovat velmi obezřetně tak, aby bylo možné se těmto útokům 
vyhnout. Je velice důležité mít kvalitní generátor velkých prvočísel. V tomto směru je 
výhodné používání kvalitních fyzikálních generátorů náhodných čísel, založených 
například na šumu polovodičů, avšak skutečnou nepředvídatelnost a dokonalý chaos může 
vytvořit pouze generátor kvantový. 

2.3.1. Algoritmus RSA 
Název algoritmu vychází ze jmen autorů, jimiž jsou Rivest-Shamir-Adleman. 

Stupeň bezpečnosti tohoto algoritmu záleží na použité délce klíče. Minimální délka čísla 
pro RSA je stanovena jako 1020 bitů (2048 bitů od 1. 1. 2010) a to na rozdíl od 
přirozenější délky 1024 a tak lze použít i aplikace, které nepočítají s nejvyššími bity. 

Systém je založen na úvaze, že je snadné vynásobit dvě dlouhá prvočísla, ale bez 
jejich znalosti je prakticky nemožné provést zpětně rozklad výsledku na původní prvočísla. 
Součin těchto dvou dlouhých prvočísel je tedy klíč. 

Prvočísla použitá u tohoto algoritmu musí splňovat následující podmínky: 

• délka čísla 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 musí být nejméně 1020 bitů, 
• prvočísla 𝑝𝑝 a 𝑞𝑞 musí mít zhruba stejnou velikost, resp. být v takovém rozmezí, 

aby platilo, že 0,5 > |log2 𝑝𝑝 − log2 𝑞𝑞| < 30, 
• výběr musí být z dostatečného množství prvočísel a musí být rovnoměrně 

rozložena. 
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Data pro samotné vytváření podpisu jsou sestavena ze soukromého exponentu 𝑑𝑑 a 
modulu 𝑛𝑛. 

Data pro ověřování podpisu jsou pak sestavena z veřejného exponentu 𝑒𝑒 a modulu 
𝑛𝑛. 

Vytvoření dvojice klíčů vypadá následovně: 

 vygenerujeme dvě dostatečně velká náhodná prvočísla, jejichž počet bitů je 
zadán, 

 spočítáme 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞  
 spočítáme 𝜑𝜑(𝑛𝑛) = (𝑝𝑝 − 1) ∗ (𝑞𝑞 − 1), kde 𝜑𝜑(𝑛𝑛) je Eulerova funkce určující 

počet přirozených čísel, která jsou nesoudělná s 𝑛𝑛, tedy mají pouze jednoho 
společného dělitele – číslo 1, 

 zvolíme náhodné celé číslo 𝑒𝑒, které bude menší než 𝜑𝜑(𝑛𝑛) a je s ním zároveň 
nesoudělné, 

 pomocí Euklidova algoritmu (určení největšího společného dělitele) spočítáme 
jednoznačné číslo 𝑑𝑑 takové, aby platilo, že 1 < 𝑑𝑑 < 𝜑𝜑(𝑛𝑛) a dále musí platit, aby 
𝑒𝑒 ∗ 𝑑𝑑 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝜑𝜑(𝑛𝑛). 

Veřejným klíčem je dvojice (𝑛𝑛, 𝑒𝑒), přičemž 𝑛𝑛 se označuje jako modul, 𝑒𝑒 jako 
šifrovací či veřejný exponent. Soukromým klíčem je dvojice (𝑛𝑛,𝑑𝑑), kde 𝑑𝑑 se označuje jako 
dešifrovací či soukromý exponent. 

2.3.2. Algoritmus DSA 
DSA je zkratkou anglického výrazu Digital Signature Algorithm a je specifikován 

ve standardu FIPS 186-3: Digital Signature Standard (DSS) [STA], který byl vydán 
National Institute of Standards and Technology (NIST). Bezpečnost algoritmu DSA 
spočívá v obtížnosti výpočtu diskrétního logaritmu. 

Veřejnými parametry tohoto algoritmu jsou: 

• prvočíslo 𝑝𝑝 délky alespoň 2048 bitů, 
• prvočíslo 𝑞𝑞, které dělí 𝑝𝑝 − 1 a má minimální délku 256 bitů, 
• číslo 𝑔𝑔, které se vypočítá dle NIST. 

Data pro vytváření podpisu jsou pak složena z: 

• veřejných parametrů 𝑝𝑝, 𝑞𝑞 a 𝑔𝑔, 
• náhodně generovaného čísla 𝑥𝑥, pro nějž platí 0 < 𝑥𝑥 < 𝑞𝑞, které je specifické 

pro podepisující osobu, 
• náhodně generovaného čísla 𝑘𝑘, pro které platí, že 0 < 𝑘𝑘 < 𝑞𝑞 a které musí 

být vždy opětovně generováno pro každý podpis. 

Data pro ověřování podpisu jsou pak sestavena z čísel 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑔𝑔 a čísla 𝑦𝑦, které je 
vypočítané jako 𝑦𝑦 = 𝑔𝑔𝑥𝑥  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑝𝑝. 

Veřejný klíč je pak dán jako čtveřice 𝑝𝑝, 𝑞𝑞,𝑔𝑔 , 𝑦𝑦 a soukromý klíč je dán jako 𝑥𝑥. 

2.3.3. Hashovací funkce 
Vzorkovací, či jinak řečeno hashovací funkce, jsou velice důležité pro kryptografii 

a digitální podepisování. Hashovací funkce se v těchto odvětvích používá k vytvoření tzv. 
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otisku podpisovaného dokumentu a to tak, aby jeho tvar závisel na všech bitech původních 
dat. Výstupem hashovací funkce je vzorek o pevné délce. Pokud by v datech došlo ke 
změně jen jediného bitu (například by byla v textu změněna čárka za tečku), hodnota 
hashovací funkce by byla naprosto odlišná. Z tohoto lze odvodit, že hashovací funkce se 
při elektronickém předávání dat především využijí pro potřebu ověření integrity dat. 

K zaručení bezpečnosti elektronického podpisu musí být použita bezkolizní 
hashovací funkce, musí být tedy prakticky nemožné najít dva stejné otisky pro dva různé 
dokumenty. Vyhláška [VYH] schvaluje použití dvou hashovacích funkcí: 

• SHA-1 (vydávání povoleno do 31. 12. 2009) 
• SHA-2 
• RIPEMD-160 

2.4. Standard certifikátu 
Jak je zde v textu již psáno, certifikát podepisující osoby se zpravidla přikládá 

k podepisované zprávě. Certifikát spojuje data pro ověření podpisů s podepisující osobou a 
tímto umožní ověřit totožnost osoby, která zprávu podepsala a dále umožňuje získat 
důvěryhodným způsobem data pro ověření elektronického podpisu. 

Digitální certifikát se skládá z dvojice základních komponent: veřejného klíče a 
osobních dat vlastníka klíče. Originalita certifikátu a jeho celistvost je zaručena digitálním 
podpisem, který může být vytvořen buď jeho vlastníkem pomocí soukromého klíče 
z tohoto klíčového páru (self-signed certificate) nebo podpisem certifikační autority, resp. 
jejím soukromým klíčem. Důvěryhodnější je pochopitelně digitální certifikát, vydaný a 
podepsaný certifikační autoritou, která zaručuje ověření identity jeho vlastníka. Kromě 
těchto popsaných údajů, obsahují certifikáty ještě další údaje, jako je doba platnosti, jméno 
vydávající certifikační autority, evidenční číslo, certifikační cesta a další doplňující údaje. 

Z důvodu kompatibility certifikátů s jednotlivými aplikacemi, které s certifikáty 
pracují, je jejich forma jednoznačně definována standardy. Nejrozšířenější formát 
certifikátu je definován mezinárodní normou X.509. 

Certifikát standardu X.509 má následující formu (viz obr. 4): 

 

• Verze – upřesňuje formát certifikátu, 
• Sériové číslo – jednoznačně identifikuje certifikát u certifikační autority, 
• Algoritmus podpisu – algoritmus a další údaje použití při vytváření podpisu 

certifikátu, 
• Vystavitel – identifikace certifikační autority, která vytvořila a podepsala 

certifikát, 
• Platnost od/do – časové okamžiky, před kterým nebo po kterém je certifikát 

neplatný, 
• Subjekt – uživatel, kterému patří certifikovaný veřejný klíč, 
• Veřejný klíč – podepisovaný veřejný klíč, včetně identifikátoru použitých 

algoritmů, pro které je určen. 
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Obr. 4: Certifikát v prostředí OS Windows standardu X.509 
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3. LEGISLATIVA A TYPY ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
Zákon o elektronickém podpisu má původ v Evropské unii. Evropský parlament 

vydal dne 13. 12. 1999 směrnici o zásadách společenství pro elektronické podpisy, která 
ukládá členským státům přijmout právní a jiné předpisy, které budou nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí. Směrnice Evropského parlamentu jsou pro členské státy 
co do svých požadavků závazné, proto i Česká republika, jako členská země Evropské 
unie, musí postupovat v souladu s těmito předpisy. Proto v roce 2000 vznikl zákon č. 
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a s ním spojené vyhlášky a následné novelizace. 

Zásadním požadavkem uvedené směrnice Evropského parlamentu je, aby 
kvalifikované elektronické podpisy splňovaly právní požadavky na podpis ve vztahu 
k datům v elektronické podobě stejně, jako vlastnoruční podpisy. Z tohoto požadavku by 
se dala odvodit skutečnost, že veškeré právní úkony budou platné, pokud je opatříme 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. To je ovšem mylná úvaha, neboť kvalifikovaný 
elektronický podpis lze použít pouze tam, kde to zákon připouští, to znamená, že pokud 
zákon vyžaduje vlastnoruční podpis, nelze v takovém případě elektronický podpis 
považovat za platný. Kde je tedy možno použít elektronický podpis tak, aby byl platný? 
Jan Hobza v [HOB] říká, že ho lze využít všude tam, kde to právní předpis umožňuje, resp. 
neimplikuje neplatnost nedodržením písemné formy. Jedná se o takové úkony, které lze 
činit dle §§ 34 – 51 občanského zákoníku (spotřebitelské smlouvy, kupní smlouvy, 
smlouvy o dílo, atd.). Dále je možné platně elektronicky učinit podání dle správního řádu, 
zákona o správě daní a poplatků, občanského soudního řádu či trestního řádu. 

Zákon o elektronickém podpisu předpokládal, že Úřad pro ochranu osobních údajů 
(ÚOOU) vydá potřebnou prováděcí vyhlášku, avšak tento úřad nebyl zákonem zmocněn 
pro vydávání prováděcích právních přepisů. Z tohoto důvodu musel být nejprve 
novelizován zákon o ochraně osobních údajů, kde bylo i zmocnění ÚOOU vydat vyhlášku 
k provedení zákona o elektronickém podpisu. Tato novela zákona o ochraně osobních 
údajů však nabyla účinnosti až 31. května 2001 a až poté mohl Úřad pro ochranu osobních 
údajů oficiálně předložit návrh vyhlášky, která měla upřesnit podmínky stanovené v §§ 6 a 
17 zákona o elektronickém podpisu. Dne 10. října byla vyhláška publikována ve Sbírce 
zákonů pod č. 366/2001 Sb., jako vyhláška o upřesnění podmínek stanovených v §§ 6 a 17 
zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického 
podpisu. Je určena především poskytovatelům certifikačních služeb a upřesňuje požadavky 
na ty poskytovatele, kteří mají zájem o vydávání kvalifikovaných certifikátů, a upřesňuje 
postup akreditace pro tyto služby. Tato vyhláška byla později zrušena a nahrazena 
vyhláškou č. 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních 
služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat 
pro vytváření elektronických značek, která je taktéž určena poskytovatelům certifikačních 
služeb a obsahuje požadavky na jejich postupy při vydávání kvalifikovaných certifikátů, 
kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek. Dále se 
vztahuje na označující osoby, zejména na orgány veřejné moci – obsahuje požadavky na 
ochranu soukromých klíčů, které se používají při vytváření elektronických značek [e-
MVC]. 

Další nařízení vlády, které nahradilo původní nařízení č. 304/2001 o elektronických 
podatelnách, bylo schváleno pod č. 495/2004 Sb. Dává, stejně jako nařízení původní, 
povinnost orgánům veřejné moci zřídit elektronické podatelny, případně tuto zajistit 
prostřednictvím elektronické podatelny jiného úřadu v případě malého objemu 
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elektronické komunikace, vybavit pověřené zaměstnance zaručeným elektronickým 
podpisem a zajistit řádně ochranu takto zpracovávaných informací. 

V současné době jsou tedy stěžejními legislativními předpisy, upravujícími 
elektronický podpis následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 

• Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 
• Vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách, 
• Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a 
• Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů 

certifikačních služeb. 

 

Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
Účelem zákona č. 227/2000 Sb., je dle ustanovení § 1 upravit v souladu s právem 

Evropských společenství [ZAK] používání elektronického podpisu, elektronické značky, 
poskytování certifikačních služeb a s tímto souvisejících služeb. Vymezuje také práva, 
povinnosti a případné sankce pro poskytovatele těchto služeb, ale i pro jejich uživatele. 

V ustanovení § 2 tohoto zákona jsou vymezeny některé důležité pojmy. 

Zákon dále ukládá práva a povinnosti všech subjektů, které se jakýmkoli způsobem 
účastní v systému elektronického podepisování. 

V § 5 jsou definovány povinnosti podepisující osoby, mezi které patří především 
zacházení s prostředky a daty pro elektronické podepisování tak, aby nemohlo dojít k jejich 
neoprávněnému použití a v případě, že by k takové události došlo, uvědomit o tom 
neprodleně poskytovatele certifikačních služeb, který tyto prostředky a data spravuje. 
V druhém odstavci tohoto ustanovení je také zanesen způsob, jakým je řešena odpovědnost 
za škody vzniklé při takovém zneužití. Podobné znění má i § 5a tohoto zákona, který 
určuje povinnosti označující osoby. 

V § 6 jsou pak definovány povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních 
služeb, které lze shrnout tím, že je povinen zajistit, aby se každý mohl ujistit o jeho identitě 
a o jeho kvalifikovaném systémovém certifikátu, který ke svým službám využívá. Zajistit, 
aby poskytování jeho služeb vykonávaly osoby s náležitými odbornými znalostmi. 
Udržovat bezpečnost systémů a nástrojů elektronického podpisu a zajistit dostatečnou 
kryptografickou bezpečnost těchto nástrojů. Dále musí mít poskytovatel dostatečné 
finanční rezervy, aby mohl pokrýt případné škody vzniklé při vzniku odpovědnosti za 
takovou škodu. Při uzavírání smluv o poskytování služeb, osobu řádně informovat o 
přesných podmínkách využívání těchto služeb, včetně omezení, reklamací a řešení 
vzniklých sporů. 

V soukromoprávní oblasti elektronického podpisu, například při komunikaci 
komerčních bank s klienty, či komunikace dvou firem, je na komunikujících subjektech, 
zda budou vyžadovat používání kvalifikovaných certifikátů ve smyslu tohoto zákona. Je to 
rozhodnutí, které závisí zcela na jejich ujednání. 

K zaručení vysoké důvěryhodnosti v oblasti elektronického podepisování, je 
v zákoně ustanovení § 11, které orgánům veřejné moci ukládá povinnost používat pouze 
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zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydané akreditovanými 
poskytovateli. 

Je potřeba zdůraznit, že elektronický podpis je výstupem určitého procesu, do 
kterého je vstupem soukromý klíč a podepisovaná data. Uživatel tedy nikdy nebude 
vlastnit svůj elektronický podpis, jak je v některých zdrojích mylně uváděno, nýbrž 
prostředky pro jeho vytváření a jeho ověřování [SME]. V § 17 jsou specifikovány 
prostředky pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů. Tyto 
prostředky musí pomocí odpovídajících technických a programových prostředků zajistit 
tyto skutečnosti: 

• data pro vytváření podpisu se mohou vyskytnout pouze jednou a jejich utajení 
je náležitě zajištěno, 

• data pro vytváření podpisu nelze při náležitém zajištění odvodit ze znalosti 
způsobu jejich vytváření, a že podpis je chráněn proti padělání s využitím 
existující dostupné technologie, 

• data pro vytváření podpisu mohou být podepisující osobou spolehlivě chráněna 
proti zneužití třetí osobou, 

• data používaná pro ověření podpisu odpovídají datům zobrazeným osobě 
provádějící ověření, 

• podpis byl spolehlivě ověřen a výsledek tohoto ověření byl řádně zobrazen, 
• ověřující osoba mohla spolehlivě zjistit obsah podepsaných dat, 
• pravost a platnost certifikátu při ověřování podpisu byly spolehlivě zjištěny, 
• výsledek ověření a totožnost podepisující osoby byly řádně zobrazeny, 
• bylo jasně uvedeno použití pseudonymu, 
• bylo možné zjistit veškeré změny ovlivňující bezpečnost. 

Ustanovení §§ 5, 6, 17 a další jsou podrobně upravena vyhláškou číslo 378/2006 
Sb. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na 
nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření 
elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních 
služeb). 

V §§ 18 až 19 jsou vyjmenovány správní delikty a přestupky na úseku 
elektronických podpisů, dle nichž lze poskytovateli certifikačních služeb uložit sankce až 
do výše 10.000.000 Kč. V prvním stupni je správní delikty oprávněno projednávat 
Ministerstvo vnitra ČR, které je v § 20 citovaného zákona také zmocněno k dalším 
úkonům souvisejícím především s certifikačními autoritami. 

V části druhé až osmé, zákona o elektronickém podpisu, jsou vytýčeny změny 
některých dalších souvisejících zákonů, především občanského zákoníku, občanského 
soudního řádu, trestního řádu, kde jsou vložena slova „v elektronické podobě podepsané 
elektronicky podle zvláštních předpisů“, u příslušných ustanovení týkajících se formy 
podání či smluv. Dále se změny týkají zákona o ochraně osobních údajů a zákona o 
správních poplatcích. 

 

 

 

 



Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb             Richard Rutsch 
 
 

18 
 

Vyhláška číslo 378/2006 Sb. 
Tato vyhláška upravuje postupy kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních 

služeb, vymezuje požadavky na nástroje elektronického podpisu a požadavky na ochranu 
dat pro vytváření elektronických značek.  

Její první část je určena poskytovatelům certifikačních služeb a obsahuje 
požadavky na jejich postupy při vydávání kvalifikovaných certifikátů, kvalifikovaných 
systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek. Dále jsou zde uvedeny 
požadavky na bezpečnost systému používaných poskytovateli, bezpečnostní dokumentaci, 
ale i minimální kvalifikační požadavky odpovědných osob. 

 Druhá část se vztahuje na označující osoby, zejména na orgány veřejné moci – 
obsahuje požadavky na ochranu soukromých klíčů, které se používají při vytváření 
elektronických značek [e-MVC]. 

 

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. 
Toto nařízení vlády stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny, 

případně při malém objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv 
prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu, vybavit příslušné zaměstnance zaručenými 
elektronickými podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných 
informací [e-MVC]. 

 

Vyhláška č. 496/2004 Sb. 
Vyhláška č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám upravuje postup, jak mají 

orgány veřejné moci přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické 
podatelny.  

Tato vyhláška navazuje na nařízení vlády č. 495/2004 Sb. k elektronickým 
podatelnám, které nařizuje orgánům veřejné moci elektronickou podatelnu zřídit a má 
sloužit jako návod, jak naplnit podmínky dané tímto nařízením [e-MVC]. 

3.1. Typy elektronických podpisů 
Typů elektronických podpisů je celá řada. Jednotlivé druhy elektronických podpisů 

se v zásadě liší mírou, kterou naplňují požadavky na takový podpis a kritérii, kterými jsou 
charakterizovány. K porovnání jednotlivých typů je možno využít následující kritéria, dle 
kterých budeme elektronické podpisy třídit: 

• politika kvalifikovaného certifikátu, 
• formát elektronického podpisu, 
• formát kvalifikovaného certifikátu, 
• časové razítko, 
• požadavek na bezpečný systém, 
• požadavek na prostředek pro bezpečné vytváření elektronického podpisu. 
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Dle těchto konkrétních kritérií podpisu můžeme potom elektronické podpisy 
rozdělit do těchto typů: 

• elektronický podpis, 
• zaručený elektronický podpis, 
• zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, 
• vylepšený elektronický podpis, 
• kvalifikovaný podpis pro archivaci dat. 

 

Problematikou standardizace elektronických podpisů se zabývá celá řada 
organizací, např. ETSI – European Telecommunication Standards Institute, CEN/ISSS – 
European Committee for Standardization/Information Society Standardization systEm. 
Podívejme se nyní na jednotlivé typy elektronických podpisů podrobněji. 

 

Elektronický podpis 
Pro definici tohoto typu by bylo dobré vyjít ze zákona [ZAK]. Zde je takový podpis 

definován jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo 
jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu 
k datové zprávě. 

Takový podpis nemá pro příjemce přílišnou vypovídací hodnotu a důvěra v takový 
podpis by měla být naprosto minimální. Lze říci, že takový podpis by měl být spíše chápán 
příjemcem jako informativní. Příkladem může být klasický podpis v e-mailové zprávě 
nebo obdobná identifikace autora zprávy. 

Je tedy zřejmé, že požadavky na takový podpis jsou zcela mizivé a námi definovaná 
kritéria nejsou ani částečně naplněna. Není zde požadováno časové razítko, není definován 
žádný standard, není zde použit certifikát nebo jiný způsob zveřejnění pomocných dat, jako 
např. dat pro ověřování podpisu, osobních dat podepisujícího, informace o systému 
využitého při podpisu. Nejsou zde kladeny žádné požadavky na použitý podpisový systém 
nebo prostředek vytváření, případně ověřování elektronického podpisu. 

 

Zaručený elektronický podpis 
Takovým podpisem rozumíme elektronický podpis, který splňuje následující 

požadavky: 

o je jednoznačně spojen s podepisující osobou, 
o umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 
o byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které 

podepisující osoba může držet pod svou výhradní kontrolou, 
o je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen tak, že je možno zjistit 

jakoukoli následnou změnu dat. 

Požadavky na zaručený elektronický podpis se v tomto, na rozdíl od předchozí 
definice, mění. I zde však není vyžadováno časové razítko, certifikát pro ověření veřejného 
klíče. Zavádí však přesné formáty pro vytváření a přenos elektronických podpisů. 
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Bezpečnost těchto prostředků (použití, zabezpečení, ochrana) se zcela ponechává na 
podepisující a spoléhající osobě. 

Tento podpis má pro příjemce vyšší vypovídací hodnotu a důvěra v takto vytvořený 
podpis je v podstatě vyšší než v případě elektronického podpisu. Slouží pro styk příjemce a 
odesílatele, kteří se na takovém způsobu komunikace předem dohodli. Aby bylo možno na 
tento podpis spoléhat, musí příjemce získat důvěryhodným způsobem od odesilatele data 
sloužící k ověření zaručeného elektronického podpisu (veřejný klíč).  

Příkladem komunikace, ke které je tento druh podpisu využíván, může být 
například komunikace mezi klientem a bankou, mezi zákazníkem a obchodníkem. Taková 
komunikace se poté řídí dle uzavřené smlouvy mezi jednotlivými subjekty, dle obchodního 
či občanského zákoníku. 

 

Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
Poskytovatel takto vydaných elektronických podpisů je povinen splnit ohlašovací 

povinnost, ve smyslu § 6 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. 

Požadavky na tento podpis se dle našich kritérií, vzhledem k předchozím typům 
rozšiřují, stále zde však není vyžadováno časové razítko. 

Zpřísňují se požadavky na přesné formáty pro vytváření a přenos elektronických 
podpisů. Používání formátů se rozšiřuje o stanovení požadavků na formáty 
kvalifikovaných certifikátů a o další související formáty. Požadavek na důvěryhodnost 
operačního systému, ve kterém se datová zpráva podepisuje, je totožný jako u typu 
předchozího. Požadavky na poskytovatele tohoto podpisu dále upravuje zmiňovaná 
vyhláška č. 378/2006 Sb. 

Tento typ podpisu je základním typem elektronického podpisu, kterým se zákon o 
elektronickém podpisu zabývá. Má pro příjemce vysokou vypovídací hodnotu a důvěra 
v takto vytvořený podpis je vysoká. Důvěra v tento podpis je podpořena právními aspekty, 
které z podpisu vyplývají. Zejména jsou stanoveny povinnosti, práva a odpovědnosti 
jednotlivých subjektů. Příjemce v takovém případě nemusí nutně znát podepisující osobu, 
data pro ověření získá z kvalifikovaného certifikátu. Tento typ může být použit i pro 
„anonymní“ komunikaci (může zde být místo jména uveden pseudonym), který lze však 
v případě právních nesrovnalostí dohledat a ztotožnit u poskytovatele certifikačních služeb. 
Lze ho použít všude tam, kde lze dle české legislativy nahradit ručně psaný podpis 
podpisem elektronickým. 

Obecně je zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
vhodný pro přímou komunikaci mezi subjekty. Není vhodný pro archivaci dat a tam, kde je 
potřeba zpětně prokazovat, kdy přesně byl dokument podepsán. 

Zákon o elektronickém podpisu zavádí ještě další pojem a to elektronické značky. 
Tímto je z technologického hlediska míněna obdoba zaručeného elektronického podpisu, 
přičemž elektronické značky mají stejné vlastnosti vůči označovaným datům jako 
elektronický podpis vůči těmto datům. Přínos v zavedení těchto značek spočívá v tom, že 
na rozdíl od zaručeného elektronického podpisu, který vytváří fyzická osoba vždy pro 
jednu datovou zprávu, mohou být data elektronickými značkami označovány tak, že je 
iniciována funkce prostředku pro vytváření elektronických značek a označování datových 
zpráv může probíhat bez dalšího přímého zásahu označující osoby. 
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Vylepšený elektronický podpis 
Od předchozího typu se liší přidáním některého z dalších požadavků, jako například 

časové značky, rozšířených požadavků na verifikaci, rozšířené požadavky na podpisový 
prostředek, ochrana proti konkrétní hrozbě apod. 

 

Kvalifikovaný podpis určený pro archivaci dat 
Nejdůležitějším typem podpisu, který vznikl jako vylepšený elektronický podpis 

z kvalifikovaného podpisu, je kvalifikovaný podpis určený pro archivaci dat. 

Vzhledem ke specifickým požadavkům, je jeho použití zřejmé – dlouhodobá 
archivace elektronicky podepsaných dokumentů v elektronické podobě. V této souvislosti 
je nutné zdůraznit, že pokud poskytovatel takové služby nabízí, měl by zajistit i uchování 
příslušného software pro otevření a zobrazení podepsaných dat i v době, kdy již nebude 
tento software běžně používán. 
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4. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V PRAXI 
Způsoby využití elektronického podpisu vyplývají z jeho vlastností: kdykoli máme 

nějaký text či jiná data v elektronické podobě a potřebujeme je předat příjemci 
elektronickou cestou, můžeme tato data opatřit elektronickým podpisem a příjemce poté 
bude mít jistotu, že data, která obdržel, pocházejí skutečně od nás, že po cestě nebyla 
změněna a na druhou stranu my nebudeme moci popřít, že data pocházejí od nás. 

Používání elektronického podepisování, resp. dokladů, které byly opatřeny 
elektronickým podpisem, by mělo přinést značné úspory nákladů, zvýšení kvality 
informačních systémů, přispět k rozvoji elektronického obchodu a zvýšit bezpečnost 
takové komunikace, nepočítaje rychlost a pohodlí takové komunikace. 

V následujícím textu je pouze zlomek výčtu možností, jak využívat elektronický 
podpis ve státní a soukromé sféře. Nutno však opětovně podotknout, že při komunikaci 
s orgány veřejné správy, je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu, od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.  

4.1. Některá využití ve státní správě 
Ministerstvo práce a sociálních věci 
Projekt tohoto ministerstva byl jedním z prvních rozsáhlých projektů využití 

elektronického podpisu. V rámci úřadů spravovaných tímto ministerstvem lze podávat 
žádosti elektronicky s využitím kvalifikovaného certifikátu. Jsou akceptovány elektronické 
podpisy podání založené na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb. Samotný výčet dokumentů, které lze podat 
elektronicky, je dostupný na webových stránkách ministerstva. 

Využití elektronického podpisu při komunikaci s tímto ministerstvem se však může 
zdát jako mírně problematické, neboť nelze předpokládat, že právě žadatelé o dávky státní 
sociální podpory či dávek v nezaměstnanosti, tedy převážně nízko příjmové skupiny 
obyvatelstva, které využívají toto ministerstvo, budou ochotni pořídit si zákonem uznaný 
elektronický podpis a jejich přístup k počítačovému vybavení může být také omezený. 

 

Ministerstvo financí 
Ministerstvo financí provozuje aplikaci s názvem EPO, která v současné době 

umožňuje podávat na disketě nebo po Internetu písemnosti, jako elektronická podání pro 
finanční úřady. 

Odkaz na program EPO je umístěn na webových stránkách ministerstva. Program 
umožňuje veškeré možné písemnosti vyplnit, včetně kontroly úplnosti a věcné správnosti, 
případně je načíst jako soubor XML, vytvořený v tomto nebo v jiném programu a odeslat 
je. Po odeslání datové zprávy na společné technické zařízení správce daně je 
automatizovaně vystaveno potvrzení o přijetí podání. Uživatel má možnost ověřit si 
prostřednictvím aplikace EPO stav zpracování podání. 

Pro opatření podání zaručeným elektronickým podpisem lze použít kvalifikovaný 
certifikát, který musí obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně 
identifikovatelná. Proto při žádosti o vystavení certifikátu je nezbytné požádat o vystavení 
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bezvýznamného identifikátoru vytvářeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, který je 
První certifikační autoritou (I. CA) a akreditovanou certifikační autoritou PostSignum  
České pošty, s. p., na požádání při vydávání certifikátu přidělen zdarma. Tento 
identifikátor je potřebný i při elektronicky podepsaném podání u Ministerstva práce a 
sociálních věcí. 

 

Ministerstvo vnitra 
V současné době jsou tímto ministerstvem přijímány elektronicky veškerá podání a 

veškeré dokumenty, které lze podat písemně s vlastnoručním podpisem. Elektronicky 
podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně. 

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele 
obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah vyrozumění 
je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-
podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou 
přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod [e-MVC]. 

Výčet jednotlivých formátů dat, ve kterém je možno elektronické podání učinit, je u 
tohoto ministerstva nejobsáhlejší, lze podávat data v textových, obrazových, zvukových i 
video souborech. Vždy je dobré seznámit se s formáty dokumentů, které jsou e-
podatelnami jednotlivých úřadů akceptovány. 

4.2. Další příklady využití 
Zdravotní pojišťovny 
Instituce velikosti zdravotních pojišťoven si mohou dovolit zřídit elektronickou 

podatelnu nebo portál pro komunikaci svými smluvními partnery – zdravotnickými 
zařízeními i klienty – pojištěnci. Jednotlivé úkony, které lze činit prostřednictvím 
elektronicky podepsaných dokumentů, se u jednotlivých zdravotních pojišťoven liší, 
obecně však říci, že lze takto podat veškeré dokumenty. Nároky jednotlivých pojišťoven na 
elektronický podpis se také liší. Akceptované dokumenty pro elektronické podání a nároky 
na elektronický podpis lze jednoduše zjistit na webových portálech jednotlivých 
pojišťoven. 

 

Bankovní sféra 
Zde obvykle bankovní domy vydávají vlastní certifikáty a vystupují jako 

certifikační autority. Totožnost klienta si ověřují sami, před vydáním certifikátu 
k autorizaci prostřednictvím elektronického podpisu. 

Tvůrci jiných aplikací takto vydané certifikáty většinou nemohou použít, protože 
veřejné klíče vydaných certifikátů ani CRL (seznam zneplatněných certifikátů), nejsou 
veřejně dostupné. Službami internetového bankovnictví lze získávat informace o účtech a 
provádět bankovní operace z pohodlí domova nebo kanceláře a to kdykoli, nezávisle na 
otevírací době bankovního domu. 
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5. CERTIFIKAČNÍ AUTORITY 
Pokud bychom chtěli činnost certifikační autority k něčemu přiblížit, nejlépe by 

funkci autority vystihovala činnost notáře, který ověřuje klasický, ručně psaný podpis. 
Postup v obou případech vykazuje mnoho podobných znaků. Postup je následující. Notář i 
certifikační autorita ověří totožnost žadatele – podepisující osoby, poté notář ověří, zda se 
podepisující osoba skutečně podepsala, což lze přirovnat v případě certifikační autority 
k ověření vydání dvojice klíčů k vytváření elektronického podpisu a na rozdíl od notáře, 
který provede záznam do knihy, certifikační autorita tento záznam provede do jí vedené 
databáze. Po těchto úkonech notář vydá ověření podpisu razítkem s vyplněním potřebných 
údajů a certifikační autorita naproti tomu vydá certifikát podepsaný svým soukromým 
klíčem. 

Na rozdíl od notářského ověření podpisu, které musí notář provést u každého 
jednotlivého dokumentu zvlášť, certifikační autorita ověří pouze data pro vytváření 
elektronického podpisu, díky nimž jsme schopni vytvořit libovolné množství ověřených 
podpisů. Další rozdíl plyne z faktu, že návštěva notáře je jednorázový akt, avšak mezi 
držitelem certifikátu a certifikační autoritou vzniká smluvní vztah, který je založen na 
uzavření smlouvy, která vychází především z certifikační politiky poskytovatele. Na 
základě této smlouvy vznikají jak poskytovateli, tak uživateli certifikátu práva a 
povinnosti, jež upravuje právě zákon o elektronickém podpisu. 

5.1. Certifikační politika 
Jedná se o dokument, jehož obsahem je stanovení zásad, které poskytovatel 

certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty uplatňuje při zajištění služeb 
spojených s elektronickými podpisy. Jsou zde uvedeny veškeré potřebné informace, které 
by měli zajímat především žadatele o elektronický podpis, ale i osobu, která na takový 
podpis spoléhá. Jsou zde k nalezení především informace o vydávaných typech certifikátů, 
povinnosti smluvních stran, odpovědnost za škody, podmínky pro vydání certifikátu, 
informace o způsobu zneplatnění certifikátu, zveřejňování a aktualizace CRL a další 
důležité skutečnosti, s nimiž by se měl uživatel certifikátu důkladně seznámit. 

Struktura certifikační politiky, resp. jejího obsahu, kvalifikovaných poskytovatelů 
certifikačních autorit je přílohou číslo 2, vyhlášky č. 378/2006 Sb., o postupech 
kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb.  

K certifikační politice musí poskytovatel vždy umožnit trvalý dálkový přístup. 
Převážně je zveřejněna na webových stránkách poskytovatele. 

5.2. Porovnání významných certifikačních autorit u nás 
Aby bylo možné jednotlivé certifikační autority objektivně porovnat a následně 

zhodnotit, je třeba určit si kritéria, dle kterých budeme jednotlivé poskytovatele hodnotit. 
Asi nejvýznamnějším hodnotícím kritériem bude pro obě strany důvěryhodnost. Tento 
požadavek by měl mít zcela zásadní význam při volbě poskytovatele. Informace o 
certifikační autoritě lze získat z webových stránek poskytovatele, z referencí ostatních 
uživatelů, z praktických zkušeností, ale především z certifikační politiky, která obsahuje 
nejpodstatnější informace. Velmi důležité kritérium je akceptovatelnost druhou stranou. 
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Dalším kritériem by mohlo být, vzhledem k potřebě, kdy certifikační autorita 
vyžaduje osobní návštěvu kontaktního místa pro ověření totožnosti, počet kontaktních 
míst, která je možno navštívit. 

Důležitým bodem k hodnocení jsou i typy vydávaných certifikátů. Existuje a je 
nabízeno velké množství certifikátů, ale každá certifikační autorita poskytuje jen jisté typy. 
Při tomto výběru je nejdůležitější skutečnost, s kým hodláme v budoucnu komunikovat a 
který z certifikátů tato strana považuje za důvěryhodný, tedy jej akceptuje. 

Jistě i cena certifikačních služeb může být pro někoho velice důležitá, nicméně je 
třeba si uvědomit, že ji nelze brát jako hlavní kritérium, neboť bude opět záležet na tom, 
k jakému účelu budeme certifikát používat. Cena může být ovlivněna následujícím 
požadavkem na bezpečné uložení hardwarového klíče, standardně je používána čipová 
karta či USB Tokeny (viz obr. 5). 

 

 

 

 

 
Obr. 5: Standardně používaná úložiště certifikátů (USB Token a čipová karta) 

Existuje i celá řada dalších kritérií, dle kterých bychom mohli jednotlivé 
certifikační autority hodnotit. Rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli by měly být dobře 
patrné z následující tabulky (tab. 1). 

Hodnotící kritéria, která jsem se rozhodl použít, jsou následující: počet 
registračních míst, typy vydávaných certifikátů, cena certifikátů, délka klíče, doba 
platnosti, časová razítka, bezpečné uložení klíče, způsob ověření totožnosti žadatele, 
způsob podání žádosti, způsob vydání certifikátu, způsob zneplatnění certifikátu, interval 
aktualizace CRL. 

Vzhledem ke skutečnosti, že certifikačních autorit působících na území České 
republiky je velké množství, rozhodl jsem se zabývat pouze akreditovaným certifikačními 
autoritami. 

V současné době působí na území České republiky tři akreditovaní poskytovatelé 
certifikačních služeb. Jsou to První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a eIdentity 
a.s. Výsledky kritérií, zjištěných u poskytovatelů z jejich webových stránek, jsou uvedeny 
v tabulce (tab. 1). Každému kritériu jsem přiřadil body dle subjektivně zvážené důležitosti 
od 1 do 3, kde 3 znamená nejvyšší důležitost. K samotnému porovnání certifikačních 
autorit jsem použit metodu WSA – metoda váženého součtu, za pomoci programu Izar [e-
IZA], kterým jsem vypočetl dle zadaných vstupních dat hodnoty užitku certifikačních 
autorit, které určují jejich pořadí. Postup výpočtu a přiřazená důležitost kritérií je přílohou 
P1 této práce. Samotné výsledky jsou zřejmé z následujícího obrázku (viz. obr. 6). 
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Poskytovatel: První certifikační autorita, a.s.
Počet registračních autorit: více než 300 + mobilní registrační autorita

Typy vydávaných certifikátů:
kvalifikovaný certifikát, kvalifikovaný systémový certifikát,
serverový certifikát, komerční certifikát, testový

Cena kvalifikovaného certifikátů: standardní 495 Kč
Délka kryptografického klíče: 2048 bitů
Doba platnosti certifikátu: 12 měsíců
Časová razítka: nabízena, kvalifikovaná
Bezpečné uložení klíče: čipová karta, USB Token

Způsob ověření totožnosti:
občanský průkaz či průkaz stejné právní váhy, druhý doklad
totožnosti vydaný státním orgánem s fotografií

Způsob podání žádosti:
on-line na webových stránkách, offline pomocí aplikace
ICANEWCERT

Způsob vydání certifikátu: osobně, e-mailem
Způsob zneplatnění certifikátu: on-line, osobně, poštou, e-mailem
Interval aktualizace CRL: minimálně 24 hodin, zpravidla 8 hodin

Poskytovatel: Česká pošta, s.p. - PostSignum
Počet registračních autorit: 921 + mobilní registrační autorita

Typy vydávaných certifikátů:
kvalifikovaný certifikát, systémový kvalifikovaný, komerční
certifikát

Cena kvalifikovaného certifikátů: standardní 190 Kč
Délka kryptografického klíče: 2048 bitů
Doba platnosti certifikátu: 12 měsíců
Časová razítka: nabízena, kvalifikovaná
Bezpečné uložení klíče: není v nabídce
Způsob ověření totožnosti: občanský průkaz či cestovní pas a druhý doklad totožnosti

Způsob podání žádosti:
on-line na webových stránkách, offline pomocí aplikace
PostSignum tool

Způsob vydání certifikátu: osobně
Způsob zneplatnění certifikátu: osobně, poštou, e-mailem, telefonicky
Interval aktualizace CRL: minimálně 12 hodin, po revokaci certifikátu

Poskytovatel: eIdentity, a.s.
Počet registračních autorit: 4 + mobilní registrační autorita

Typy vydávaných certifikátů:
kvalifikovaný certifikát, kvalifikovaný systémový certifikát,
serverový certifikát, komerční certifikát

Cena kvalifikovaného certifikátů: standardní 474 Kč
Délka kryptografického klíče: 2048 bitů
Doba platnosti certifikátu: 12 měsíců
Časová razítka: nenabízena
Bezpečné uložení klíče: není v nabídce
Způsob ověření totožnosti: občanský průkaz a druhý doklad totožnosti
Způsob podání žádosti: on-line na webových stránkách
Způsob vydání certifikátu: osobně, elektronicky z vytvořeného účtu
Způsob zneplatnění certifikátu: on-line z vytvořeného účtu, osobně, faxem
Interval aktualizace CRL: minimálně 24 hodin, zpravidla 4 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 1: Nabízené služby jednotlivých poskytovatelů 
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Obr. 6: Hodnoty užitku jednotlivých poskytovatelů 

 

Z předchozí tabulky (tab. 1) byly subjektivním hodnocením jednotlivých kritérií 
vypočítány metodou WSA hodnoty užitku pro certifikační autority, z nichž poskytovatelé 
Česká Pošta, s.p. a První certifikační autorita, a.s., jednoznačně vítězí před eIdentity, a.s., 
která je hendikepována především počtem svých registračních autorit a skutečností, že 
nenabízí časová razítka. 

Konečné rozhodnutí samotných uživatelů však bude nejspíše záležet na 
preferencích každého z nich. Někdo bude preferovat autoritu časových razítek, jiný 
bezpečné uložení klíče na USB Tokenu či čipové kartě a někdo bude volit dle ceny služby, 
případně zajde na nejbližší zjištěnou registrační autoritu v okolí jeho bydliště nebo 
zaměstnání. Já osobně bych preferoval certifikační produkty nabízené Českou poštou, s.p., 
především z důvodu volby nejbližšího registračního místa, což může být praktické jak 
v případě pořizování samotného certifikátu, tak v případě potřeby osobní návštěvy 
registrační autority při absenci hesla pro zneplatnění certifikátu. 
  

I. CA a.s.

Česká pošta, a.s.

eIdentity, a.s.

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55

I. CA a.s. Česká pošta, a.s. eIdentity, a.s.

Hodnoty užitku 0,51923 0,5 0,17308
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6. DATOVÉ SCHRÁNKY 
 

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci 
vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a 
právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné 
moci navzájem prostřednictvím datových schránek. 

Povinně jsou ze zákona nucené mít datovou schránku nejen veškeré orgány veřejné 
moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i všechny 
právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku České republiky. Fyzickým osobám, 
včetně nepodnikajících, dává zákon možnost volby. 

Pro přiblížení tohoto v současnosti velice diskutovaného pojmu není nutné 
vymýšlet nové definice. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k 
doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a 
spravuje Ministerstvo vnitra České republiky. Provozovatelem datových schránek je Česká 
pošta, s.p. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v 
elektronické podobě od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace zcela nahrazuje 
klasický způsob doručování dokumentů v listinné podobě. Pro přístup do datové schránky 
postačí vlastnit počítač připojený k Internetu [e-ISD]. 

Na úvod je třeba vyvrátit omyl, který je šířen o datových schránkách: „To, co umí 
datové schránky, lze zvládnout i leckterým poštovním klientem a bylo by to levnější“. 
Tento omyl vznikl a rozšířil se především u laické veřejnosti a je důkazem nevědomosti 
toho, co vlastně datové schránky mají vše umět. Kromě prostého doručení od odesílatele 
k příjemci, což by bylo opravdu možné i za použití poštovního klienta, musí datová 
schránka zajistit nám již známou trojici bezpečnosti: autenticitu, nepopiratelnost a 
integritu.  

Dokument dodaný do datové schránky příjemce, je považován za doručený 
okamžikem, kdy se příjemce do své datové schránky přihlásí. Takový dokument se dle 
zákona považuje za doručený též v případě, kdy je dokument dodaný v datové schránce po 
dobu 10 dnů a to i v případě, že se příjemce do své datové schránky nepřihlásí. Jedná se o 
obdobu tzv. náhradního doručení. 

Mezi nesporné výhody datových schránek lze zařadit především přístupnost, což 
v podstatě znamená, že do své datové schránky mohu mít přístup z kteréhokoli místa, kde 
je přístupný Internet, z čehož plyne i úspora času. S výjimkou orgánů veřejné moci, které 
přispívají na provoz informačního systému datových schránek (ISDS), je služba bezplatná, 
což přináší i finanční úspory. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout také výhodu 
rozšíření datových schránek, neboť všechny orgány veřejné moci je musí mít zřízeny a i 
když v současné době nelze prostřednictvím datových schránek komunikovat mezi 
fyzickými nebo právnickými osobami, do budoucnosti je tato funkce plánována. 

Dokumenty odeslané orgány veřejné moci jsou navíc podepisovány zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Pro fyzické a právnické 
osoby není elektronický podpis potřebný, jelikož úkon provedený prostřednictvím datové 
schránky má stejné právní účinky jako úkon provedený písemně a vlastnoručně podepsaný. 
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Elektronický podpis je potřeba použít pouze v případě úkonů, kde je vyžadován ověřený 
podpis, nebo v případě, že dokument podepisuje více osob najednou. 

6.1. Zřízení datové schránky 
Jak již bylo řečeno, právnické osoby zaspané v Obchodním rejstříku jsou povinny 

mít zřízenu datovou schránku a schránky jsou jim zřizovány automaticky, bezprostředně 
poté, co je osoba zapsána do Obchodního rejstříku. První přihlašovací údaje jsou zasílány 
poštou v papírové podobě a do vlastních rukou statutárnímu orgánu právnické osoby, 
respektive jeho členům. Schránka je aktivována buď prvním přihlášením některé 
oprávněné osoby, nebo pokud se nikdo do schránky nepřihlásí, pak uplynutím 15 dnů od 
doručení přístupových údajů. Od té chvíle je schránka zpřístupněna a je možné do ní 
doručovat. 

Fyzická osoba může o zřízení datové schránky požádat a to na kontaktních místech 
veřejné správy CzechPOINT, přičemž bude potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti. Pokud žadatel vlastní kvalifikovaný certifikát, může žádost podat elektronicky 
prostřednictvím Internetu. Datová schránka by podle zákona měla být zřízena nejdéle do 3 
dnů. Získání přihlašovacích údajů a aktivace datové schránky probíhá stejným způsobem 
jako u osoby právnické. 

6.2. Funkce a možnosti datové schránky 
V datových schránkách lze nastavit pověřenou osobu, která zastupuje příjemce a 

úkony, které tato osoba provede prostřednictvím svých přístupových údajů, které obdrží 
poštou, jsou stejně platné jako by tyto úkony provedla osoba, které schránka patří. 

V systému datových schránek lze také nastavit upozorňování na nově příchozí 
zprávy a to buď e-mailem nebo SMS zprávou na mobilní telefon. Upozorňování e-mailem 
je zdarma, SMS zprávy jsou hrazenou službou. Jedná se skutečně pouze o upozornění na 
novou zprávu, samotnou zprávu nelze tímto způsobem přeposílat. 

Před odesláním dokumentu touto cestou je potřeba zajistit převod dokumentu do 
formátu, který je adresátem akceptován, případně dokument elektronicky podepsat. 
Povolené formáty by orgán veřejné moci měl zveřejnit vyhláškou či obdobným způsobem. 
Požadavky na elektronický dokument odesílaný přes datovou schránku, jsou kromě 
spustitelných a komprimovaných souborů, v podstatě neomezené. V současné době je 
maximální limit velikosti dokumentu 10 MB. 

Autorizovaná konverze dokumentu je potřeba tam, kde bude nutné převést 
dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat 
právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes 
používá ověřená kopie. Autorizovanou konverzi na žádost zajišťují ze zákona všechna 
veřejná kontaktní místa CzechPOINT, vybraní notáři, obecní a krajské úřady, pracoviště 
České pošty, Hospodářské komory a zastupitelské úřady. Tato služba je zpoplatněna. 

Samotné budování a vznik datových schránek provázel nespočet negativních 
zkušeností, které však lze přičíst jen nepřipravenosti jednotlivých subjektů, včetně orgánů 
veřejné moci a jejich liknavosti v tomto směru. Obecně považuji ISDS za povedený krok 
směrem ke zpřístupnění elektronické komunikace mezi veřejnou mocí a veřejností. 



Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb             Richard Rutsch 
 
 

30 
 

7. ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na problematiku využití elektronického 

podpisu, částečně zmapovat současný stav na trhu poskytovatelů elektronického podpisu, 
podat základní technologické a legislativní informace o elektronickém podpisu a ukázat 
čtenáři postup při volbě typů certifikátů a jejich poskytovatelů. 

Přínosem této práce by mělo být především přiblížení a objasnění laické, 
počítačově méně gramotné veřejnosti, možnosti elektronické komunikace jak mezi 
jednotlivci, tak mezi organizacemi či státní správou. Snahou bylo dále povrchově osvětlit 
problematiku dnes tolik diskutovaných datových schránek, které jsou dle mého mínění 
správným krokem do informační budoucnosti 21. století. 

Kroky, které byly naší společností učiněny k využívání elektronické komunikace, 
potažmo elektronického podpisu a datových schránek, daly dobré základy pro další 
uplatnění a rozvoj této komunikace, především prohloubením kontaktu se státní správou.  

V budoucnu by mohl elektronický podpis najít využití například při volebním 
procesu, o čemž je již uvažováno, tak jako tomu bylo v Estonsku, které takové volby 
uskutečnilo jako první na světě v roce 2005 a to komunální a v roce 2006 to byly již volby 
parlamentní. Ostatně proč také nevyužít elektronického podpisu jako součásti 
elektronického občanského průkazu? 

Naše vyspělá společnost je již v současné době odkázána na informační technologie 
a s tím související elektronickou komunikaci a lze předpokládat, že tento stav se 
s příchodem datových schránek bude jen prohlubovat a elektronická komunikace se 
v budoucnu bezesporu stane jedinou možnou. 
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11. PŘÍLOHY 

P1 - Postup výpočtu a přiřazená důležitost kritérií WSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tab. 2: Váhy důležitosti jednotlivých kritérií 

  

Body Váha
Počet registračních autorit 3 0,115385

Typy vydávaných certifikátů 3 0,115385
Cena kvalifikovaného certifikátů 2 0,076923

Délka kryptografického klíče 3 0,115385
Doba platnosti certifikátu 1 0,038462

Časová razítka 2 0,076923
Bezpečné uložení klíče 2 0,076923

Způsob ověření totožnosti 3 0,115385
Způsob podání žádosti 1 0,038462

Způsob vydání certifikátu 1 0,038462
Způsob zneplatnění certifikátu 3 0,115385

Interval aktualizace CRL 2 0,076923
SUMY 26 1
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Příloha 2 
 

Poskytovatel: I. CA, a.s. Česká pošta, 
s.p. eIdentity, a.s. Váhy 

Počet registračních autorit: 2 3 1 0,115385 
Typy vydávaných certifikátů: 3 1 2 0,115385 
Cena kvalifikovaného 
certifikátů: 1 3 2 0,076923 

Délka kryptografického klíče: 2 2 2 0,115385 
Doba platnosti certifikátu: 2 2 2 0,038462 
Časová razítka: 3 3 1 0,076923 
Bezpečné uložení klíče: 3 1 1 0,076923 
Způsob ověření totožnosti: 3 2 2 0,115385 
Způsob podání žádosti: 3 3 2 0,038462 
Způsob vydání certifikátu: 3 1 2 0,038462 
Způsob zneplatnění certifikátu: 2 3 2 0,115385 
Interval aktualizace CRL: 1 3 2 0,076923 

 

Tab. 3: Vstupní hodnoty pro výpočet WSA 

 

 

 

 

Poskytovatel: I. CA, a.s. Česká pošta, 
s.p. eIdentity, a.s. Váhy 

Počet registračních autorit: 0,5 1 0 0,115385 
Typy vydávaných certifikátů: 1 0 0,5 0,115385 
Cena kvalifikovaného 
certifikátů: 0 1 0,5 0,076923 

Délka kryptografického klíče: 0 0 0 0,115385 
Doba platnosti certifikátu: 0 0 0 0,038462 
Časová razítka: 1 1 0 0,076923 
Bezpečné uložení klíče: 1 0 0 0,076923 
Způsob ověření totožnosti: 1 0 0 0,115385 
Způsob podání žádosti: 1 1 0 0,038462 
Způsob vydání certifikátu: 1 0 1 0,038462 
Způsob zneplatnění certifikátu: 0 1 0 0,115385 
Interval aktualizace CRL: 0 1 0,5 0,076923 
Hodnota užitku 0,51923 0,5 0,17308 

 
 
Tab. 4: Normalizovaná kriteriální matice R – výsledek WSA 
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