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Anotace 

 Tato práce se zabývá technologií elektronického podpisu a certifikátů nabízených 

První certifikační autoritou. V první části je kromě krátkého náhledu do historie a vývoje 

elektronické komunikace vysvětlen princip fungování elektronického podpisu. Nedílnou 

součástí tohoto tématu je bez pochyb přehled certifikátů poskytovaných První certifikační 

autoritou a také přehled akreditovaných poskytovatelů certifikačních sluţeb, čili 

certifikačních autorit. Velkou roli zde hraje také legislativa, na které stojí pravidla 

pouţívání zaručeného elektronického podpisu. Hlavním cílem práce je nastínit postup pro 

získání prvotního certifikátu fyzickou osobou, včetně následné obnovy certifikátu. 

V závěru je zhodnocen současný stav, případný vývoj a shrnutí, co všechno je zapotřebí 

udělat pro získání elektronického podpisu. 

Klíčová slova: elektronický podpis, certifikační autorita, certifikát, asymetrická 

kryptografie, veřejný klíč, soukromý klíč 

 

Summary 

This work is dealing with technology of electronic signature and 

certificates,offered by the First certificate authority.Apart from a short insight into history 

and development of  electronic communication the first part,there is also explained the 

principle of functioning of electronic signature .Integral part of this topic is without any 

doubt certificate authority review provided by The First certificate authority as well as 

review of accredited providers of certificatory services thus of certificate authorities.Major 

role is also played by legislative, that sets out criteria for using guaranteed electronic 

signature.The main aim of this work is to outline the procedure for getting primary 

certificate as a personal entity,subsequent renewal including.In the closure the present state 

is evaluated as well as prospective development and summary of things that are necessary 

to do to get an electronic signature. 

Key words: electronic signature, certificate authority, asymmetric cryptography, the public 

key, the private key 
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1. ÚVOD 

Ve druhém ročníku jsem absolvovala oborovou praxi na Ministerstvu Vnitra ČR. 

Zabývala jsem se zde elektronickým podpisem a byla jsem blíţe seznámena jak  

s touto technologií, tak se souvisejícími skutečnostmi přímo z praxe. Vzhledem k tomu, ţe 

mě technologie elektronického podpisu zaujala, vypracovala jsem na toto téma 

bakalářskou práci. 

Elektronická komunikace je v dnešní době běţnou záleţitostí, kterou potřebujeme k ţivotu.  

Elektronický podpis je v naší společnosti často zmiňován, avšak jen málokdo této 

technologii rozumí. Je mnoho uţivatelů, kteří pouţívají elektronický podpis pouze 

„mechanicky“ bez hlubších znalostí, čímţ můţe nastat problém například při neopatrné 

manipulaci s počítačem. 

Kdyţ jsem lidem ve svém okolí, pokládala otázku: „Co je podle tebe/Vás elektronický 

podpis?“ nebo „Co je to zaručený elektronický podpis?“ Odpovědi byly většinou stejného 

rázu: „Je to asi elektronická náhrada ručního podpisu a slouţí k tomu nějaké certifikáty.“ 

Vysvětlit, co znamená zaručený elektronický podpis, nedovedl skoro nikdo. Tímto se mi 

potvrdilo, ţe hodně lidí, o (zaručeném) elektronickém podpisu slyšelo, nevědí však, o co 

přesně se jedná.  

Aby bylo moţné jakékoliv technologie úspěšně pouţívat, je zapotřebí dozvědět se o jejich 

fungování trochu více, neţ se na první pohled zdá nutné, a to platí i pro pouţívání 

technologie elektronického podpisu. Pokusím se nastínit a vysvětlit princip, fungování 

elektronického podpisu a náleţitosti s ním spojené jako jsou například certifikáty, 

certifikační autority, legislativa apod. Zmíním se také o pouţívaných šifrovacích 

algoritmech, však pouze okrajově, protoţe se jedná o velice široké a sloţité téma brané 

spíše z programátorského hlediska.   

Samozřejmě existuje literatura pojednávající o elektronickém podpisu ať uţ z pohledu 

právní legislativy nebo z programátorského hlediska či snad o jeho pouţití v praxi. Můj 

dojem z literatury, kterou jsem studovala, je takový, ţe uţití v praxi je přece jenom dosti 

odlišné, neţ jak je popisováno v knihách. Nemám teď na mysli literaturu, která toto řeší 

z programátorského hlediska, tímto se v práci nezabývám. Práce je zaloţena především na 
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poznatcích získaných během absolvování oborové praxe a měla by představovat včetně 

vysvětlení základních pojmů a skutečností, ucelený postup pro získání elektronického 

postupu. 
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2. ELEKTRONICKÝ PODPIS 

Elektronický podpis má za úkol plnit stejnou funkci jako ruční podpis, s tím 

rozdílem, ţe se vztahuje k digitalizovaným datům.  V tomto případě lze elektronický 

podpis přirovnat k jistému průkazu elektronické totoţnosti, který umoţňuje ověřit 

totoţnost podepsané osoby ve vztahu k digitální zprávě. Elektronickým podpisem lze 

podepisovat textové dokumenty doc i dokumenty v PDF, diskety, fotografie, datové zprávy 

(e-maily) apod. Za elektronický podpis lze povaţovat i uvedení osobních údajů například 

na konci e-mailu. Někomu napíšete e-mail a podepíšete se např. Petr Novák, 

peno@seznam.cz, atd. I toto lze chápat jako elektronický podpis nikoliv však nemůţeme 

hovořit o autorizaci a integritě dat. V odeslaném e-mailu můţe dojít ke změně obsahu, 

která je provedena bez vědomí podepisující osoby, a proto takovýto elektronický podpis 

nemůţe být jednoznačně a bez pochyb spojen s podepisující osobou. 

Dostáváme se k tzv. zaručenému elektronickému podpisu (dále jen „elektronický 

podpis“). Pouze pouţitím elektronického podpisu je zajištěna autentizace a integrita 

digitálních dat, coţ je uskutečňováno prostřednictvím certifikátů, kterými se budu zabývat 

později, a pomocí různých kryptografických metod. Zaručený elektronický podpis 

zajišťuje, aby se jakákoliv případná editace dat, dala zjistit a je jednoznačně spojen 

s podepisující osobou. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu §2 písmeno b) 

přesně definuje pojem elektronický podpis, zaručený elektronický podpis a udává, jaká 

kritéria musí bezpodmínečně zaručený elektronický podpis splňovat. 

Zaručeným elektronickým podpisem je elektronický podpis, který splňuje následující 

poţadavky: 

1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou, 

2. umoţňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 

3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující 

osoba můţe udrţet pod svou výhradní kontrolou, 

4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, ţe je moţno 

zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.[1] 

mailto:peno@seznam.cz
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2.1 Historie šifrování 

 Počátky utajovacích metod sahají přibliţně aţ do 2. poloviny 5. stol. př. n. l., kdy 

antický historik Herodotos zaznamenal ve svém díle Dějiny, nejspíše nejstarší vyuţití 

steganografie. Odesílatel zprávy napsal text na oholenou hlavu svého otroka, který s ní 

putoval na místo určení, samozřejmě neţ dorazil, vlasy mu opět narostly.  

 Další postupně objevované metody byly tajný inkoust nebo různým způsobem 

vyznačená písmena v obyčejném textu (například jiný sklon písma, propíchnutí, pořadí ve 

slově apod.) Objevovaly se také primitivní kryptografické algoritmy.  

Ze Sparty pochází nejstarší známé kryptografické zařízení. Jednalo se o hůl přesně 

určené šířky, na kterou se namotal prouţek kůţe, na něhoţ se zpráva napsala a mohla být 

znovu přečtena pouze na holi o stejné šířce. V moderní terminologii se toto označuje jako  

tzv. transpoziční metoda.  

Základy tzv. substituční metody pochází z Říma. Jednalo se o metodu, kdy kaţdé 

písmeno textu bylo nahrazeno písmenem stojícím v abecedě o 3 místa dál. Toto je 

jednoduchým příkladem symetrické šifry, nazývané Césarova šifra. 

 Dodnes se tyto dva základní typy kryptografických metod v různých modifikacích 

pouţívají. 

Mezi mediálně nejznámější kryptografické stoje patří Enigma, kterou pouţívaly 

různé sloţky německé armády ve II. světové válce. Jednalo se o podobu psacího stroje, 

který po stisknutí klávesy provedl několik permutací, a po tomto bylo rozsvíceno písmeno 

šifrového textu odpovídající stisknuté klávese. Jednalo se poměrně o sloţitý stroj, který 

však podlehl kryptoanalýze spojenců.  

Za zmínku stojí i tzv. Code-talkers, kdy byli příslušníci indianského kmene Navajo, 

respektive jejich jazyk, vyuţíváni americkou armádou během II. světové války  

v tichomoří. Vlastní princip spočíval v pouţívání výrazů, které měly přesně definovaný 

kód a ostatní slova měly kaţdé písmeno nahrazeno anglickým slovem z definované sady. 

Toto šifrování nebylo během II. světové války prolomeno.  
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 Samozřejmě historie šifrování je daleko obsáhlejší, ale protoţe toto není náplní 

mojí práce, uvedla jsem pouze několik málo historických faktů, které mě osobně zaujaly a 

přišly mi zajímavé. [4] 

 

 

2.2 Úvod do kryptologie 

Termín kryptologie pochází z řeckého kryptós (skrytý) a lógos (slovo). Jedná se  

o vědní disciplínu, která se zabývá utajenou a bezpečnou komunikací. Zahrnuje 

kryptografii (gráphein - psát) a kryptoanalýzu (analýein - rozvázat). 

Kryptografie se zabývá technikami, pomocí kterých je moţné „srozumitelnou“ 

zprávu zašifrovat a následně dešifrovat. Šifrování se provádí především podle klíče. 

V současné době je šifrování díky počítačům komplexnější záleţitostí. Šifrování 

rozdělujeme na dva typy, a to na šifrování symetrické a šifrování asymetrické. Symetrická 

kryptografie neboli konvenční představuje způsob šifrování a dešifrování pouze pomocí 

jednoho klíče. Asymetrická kryptografie neboli kryptografie s veřejným klíčem 

představuje skupinu kryptovacích metod, ve kterých se pro šifrování a dešifrování 

pouţívají odlišné klíče. 

Kryptoanalýza se zabývá metodami, jak dešifrovat zprávy právě bez znalosti 

šifrovacího klíče. 

Moderní kryptografie se zabývá i dalšími oblastmi, mezi ty základní patří 

důvěrnost (confidentiality), integrita dat (data integrity), autentizace (authentication)  

a nepopření (non-repudiation). V některých případech se uvádí, ţe součástí kryptologie je 

steganografie (steganos - ukrytý), která se zabývá utajením komunikace, a to 

prostřednictvím ukrytí zprávy. [4] 
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2.3 Elektronická komunikace v kostce  

 I kdyţ je elektronická komunikace záleţitostí posledních zhruba 15ti let, coţ je 

poměrně krátká doba poměrně krátká, lze sledovat jisté rysy postupného vývoje. Počátkem 

je přechod od klasické papírové korespondence k elektronické komunikaci, čili posílání 

datových zpráv (e-mailů). Byl to velký boom ve smyslu úspory času a usnadnění práce. 

Následovala tvorba jednoduchých webových stránek, které obsahovaly většinou pouze 

základní informace o firmě. Tyto jednoduché webové stránky se postupně stávaly 

sloţitějšími a komplexnějšími. Začaly obsahovat rozsáhlé informace o firmách a postupně 

se začalo rozvíjet obchodování na Internetu, které dnes je naprosto všední záleţitostí. 

 

Graf 1 Podniky s webovými stránkami (Zdroj ČSÚ) 
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       Graf 2 Podniky s webovými stránkami celkem (Zdroj ČSÚ) 
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 V poslední době se setkáváme s pojmem e-Government. Jedná se o moderní 

komunikaci občana s veřejnou správou prostřednictvím nových informačních  

a komunikačních technologií. Výsledkem by mělo být ulehčení a zkvalitnění komunikace.  

E-Government byl definován dnes jiţ bývalým Ministerstvem informatiky ČR jako: 

„Transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních  

a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak 

rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování sluţeb veřejné správy nejširší veřejnosti  

a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uţivatelům.“ Samozřejmě 

z toho logicky vyplývá, ţe e-Government potřebuje ke své existenci bezpečnou 

elektronickou komunikaci. [5] 

 Jedním z prvních kroků na cestě k zavedení e-Government představuje zřizování 

elektronických podatelen. Webové stránky elektronické podatelny veřejné správy běţně 

informují o činnosti úřadu, nabízejí kontakty a diskusní fóra. Zákon č. 227/2000 Sb.  

o elektronickém podpisu definuje elektronickou podatelnu jako: „Orgán veřejné moci 

určený pro příjem a odesílání datových zpráv.“ Zřízení elektronických podatelen je 

v současné době upraveno Nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon  

o elektronickém podpisu. Povinnost zřízení elektronické podatelny pro orgány veřejné 

moci je zde upraveno §1. Způsob datové komunikace prostřednictvím elektronických 

podatelen je v součastné době upraven vyhláškou č. 496/2004 Sb. Ministerstva informatiky  

o elektronických podatelnách. 

 

 

Graf 3 Organizace veřejné správy vlastnící webové stránky (Zdroj ČSÚ) 
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Graf 4 On-line sluţby poskytované organizací veřejné správy (Zdroj ČSÚ) 

 

 

 

  

Graf 5 Způsoby zabezpečení IT v organizacích veřejné správy (Zdroj ČSÚ) 

Graf 6 Vyuţití el.  podpisu v organizacích veřejné správy  (Zdroj ČSÚ) 
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3. PRINCIP FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU 

V dnešní době, kdy je elektronická komunikace na denním pořádku, je nesmírně 

důleţité přenášená data chránit proti zneuţití. Přenášená data musí být stejně důvěryhodná, 

jako při komunikaci prostřednictvím osobního styku, čímţ je myšleno například ověření 

totoţnosti. 

 Na základě mezinárodních norem lze definovat základní bezpečnostní cíle, kterými 

jsou: 

 bezpečnost informací 

 integrita (celistvost) 

 nepopiratelnost 

Bezpečností informací je myšlena schopnost systémů zabezpečit přístup k informacím 

pouze autorizovaným subjektům. Integrita je schopnost systému zabezpečit informace proti 

modifikaci. Nepopiratelnost je schopnost systému, jejímţ cílem je přesvědčit o přímé 

odpovědnosti subjektu za autorství, vlastnictví a odeslání, případně přijetí zprávy 

nezávislou třetí stranu. 

Ochrana informací můţe být uskutečněna formou fyzického (organizačně-technická 

opatření) zabezpečení nebo formou logického zabezpečení. Fyzickým zabezpečením je 

chápán například kontrolovaný vstup do budovy třeba prostřednictvím čipu nebo 

předloţením průkazu ostraze. Pro fyzickou ochranu dat je často vyuţíváno tzv. „galvanické 

oddělení sítí“, které je zaloţeno na pouţití dvou počítačů, kdy jeden je připojen k intranetu 

a k datům má přístup pouze vlastník a druhý počítač slouţí pro připojení k Internetu. 

Logické zabezpečení je prováděno vyuţitím kryptografie. Galvanické oddělení sítí, 

pomineme-li selhání lidského faktoru, představuje nejspolehlivější ochranu dat, zdaleka 

však ne nejlevnější. Poţadovaná úroveň zabezpečení se logicky odvozuje od hodnoty 

chráněných dat a řídí se bezpečnostní politikou ochrany informací, respektive 

informačních systémů, zpracovanou pro daný IS. [2] 

Moderním způsobem současnosti je volba logické ochrany dat šifrováním. Na 

obrázku je znázorněn přenos dat pomocí šifrování. 
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Obr. 1 Přenos dat pomocí zašifrování [2] 

 

Kvalita ochrany je dána šifrovací metodou, kam spadá šifrovací algoritmus  

a kryptografický protokol. Záleţí také na dodrţování pravidel spojených s uţíváním a na 

délce šifrovacího klíče. 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2. 2., rozdělujeme šifrovaní na dva typy: 

 symetrická kryptografie 

 asymetrická kryptografie 

 

3.1 Symetrická kryptografie 

V této metodě se vyuţívá pouze jednoho šifrovacího klíče. Čili pro zašifrování  

i dešifrování zprávy se pouţívá jediný klíč, který byl pouţit na straně odesílatele 

k zašifrování zprávy. Takovýto klíč je společným tajemstvím obou komunikujících stran. 

Z toho logicky vyplývá nutnost, aby odesílatel sdělil příjemci šifrovací klíč a typ algoritmu 

před samotnou komunikací. Můţe tak učinit buď osobně, nebo prostřednictvím 

důvěryhodného kanálu. Šifrování symetrickou kryptografií je znázorněno na jednoduchém 

obrázku. 
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Obr. 2 Šifrování dat pomocí symetrické kryptografie [2] 

 

Dnes pouţívané symetrické algoritmy jsou například DES (Data Encryption 

Standard) nebo Triple DES. DES je mezinárodní standard, který byl oficiálně zaveden 

v roce 1976.  Triple DES je trojnásobnou aplikací šifry DES a často se uvádí pod zkratkou 

jako 3DES, IDEA nebo AES. [3] [6] 

Tímto způsobem můţeme zabezpečit důvěrnost komunikace, u které jsme schopni 

definovat neboli přesně stanovit moţné hrozby, vůči kterým je tento způsob zabezpečení 

imunní. Nevýhodou toho způsobu zabezpečení elektronické komunikace je bezesporu 

sloţitá logistika a to, ţe počet klíčů roste se čtvercem počtu uţivatelů. 

 

3.2 Asymetrická kryptografie 

Rozdíl mezi symetrickou a asymetrickou kryptografií je v tom, ţe asymetrická 

kryptografie vyuţívá dvou rozdílných klíčů k šifrování a dešifrování. Je tedy nutné 

k tomuto šifrování vygenerovat dvojici klíčů (klíčový pár), která se nazývá jako párová 

data. Klíče se generují prostřednictvím k tomu určených softwarových produktů a přímo na 

PC uţivatele. Princip této kryptografie je ten, ţe data se zašifrují jedním klíčem a dají se 

dešifrovat pouze se znalostí a pomocí druhého klíče.  Jeden klíč je tzv. soukromý klíč 
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(privátní) a má být chráněn svým majitelem, nejlépe jeho uloţením mimi operační systém 

PC uţivatele. Druhý klíč je zveřejněn a nazývá se tzv. veřejný klíč. Vzhledem k tomu, ţe 

veřejný klíč můţe být znám komukoliv, nelze hovořit o zašifrování v plném rozsahu, ale 

pouze o autorizovatelnosti. 

Zpráva
Autorizovaná

zpráva

Zpráva
Autorizovaná

zpráva

Přenos dat

Soukromý klíč odesílatele

Veřejný klíč odesílatele  

Obr. 3 Přenos nezašifrované, autorizované zprávy [2] 

  

Tento postup nám zajišťuje integritu dat a nepopíratelnost na straně odesílatele  

a v případě, ţe příjemce pošle potvrzení o přijetí zprávy, máme zajištěnou nepopiratelnost  

i ze strany příjemce. Toto však neřeší nečitelnost zprávy neautorizovanými subjekty,  

tzn., zprávu si můţe přečíst kaţdý, kdo ji získá. Aby byla zajištěna důvěrnost přenášených 

zpráv, musíme pouţít šifrování pomocí veřejného klíče adresáta na místo veřejného klíče 

příjemce. Zde hovoříme o vloţení zprávy do „pomyslné“ elektronické obálky a máme 

jistotu, ţe obálku otevře pouze adresát prostřednictvím svého soukromého klíče. Proces je 

ilustrován na obrázku. 
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(důvěrná)
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Zašifrovaná 

zpráva

(důvěrná)

Přenos dat

Veřejný klíč adresáta

Soukromý klíč adresáta  

Obr. 4 Přenos zašifrované, neautorizované zprávy [2] 

 

 Obecně šifrování pomocí asymetrické kryptografie probíhá takto: „Zpráva je 

(obvykle) na straně odesílatele nejdříve autorizována neboli podepsána s vyuţitím 

soukromého klíče odesílatele, autorizován je čitelný text zprávy. Následně je podepsaná 

zpráva šifrována pomocí veřejného klíče příjemce. Na straně příjemce je zpráva nejprve 

dešifrována soukromým klíčem příjemce, čímţ je zajištěna adresnost zprávy, a teprve 

potom je pomocí veřejného klíče odesílatele ověřena identifikace odesílatele a současně je 

získán čitelný text zprávy.“ Pro lepší pochopení uvádím obrázek. [2] 
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Obr. 5 Přenos zašifrované a autorizované zprávy [2] 

 

Mezi nejčastěji pouţívané algoritmy pro asymetrické šifrování patří algoritmus 

RSA nebo DSA. Název algoritmu RSA je odvozen od jmen jeho autorů (Rivest, Shamir, 

Adleman) a jedná se o první algoritmu vhodný pro podepisování i šifrování. DSA (Digital 

Signature Algorithm) neboli algoritmus digitálního podpisu je standard americké vlády pro 

digitální podpis. [3] 

 

3.3 Praktické vyuţití 

V praxi vyuţíváme tzv. hashovaní funkci. Důvodem je fakt, ţe asymetrická 

kryptografie je značně pomalejší neţ symetrická kryptografie, coţ se odvíjí od 

matematického charakteru asymetrických algoritmů. Hovoříme tedy o (jednorozměrné) 

transformaci, která na vstupu přijímá řetězec libovolné délky a na výstupu dává řetězec 

znaků s pevnou délkou, kterou nazýváme hash hodnota. Můţeme laicky říci, ţe hash 

hodnota je zhuštěná hodnota dlouhé původní zprávy, tzv. otisk. Tím, ţe hash funkce 

představuje jednosměrnou transformaci, je logicky zpětný proces nemoţný. Výpočet hash 

je velice rychlý. 
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Poměrně často se ještě v literatuře a obecně vůbec uvádí, ţe mezi hojně pouţívané 

hashovaní funkce patří MD-5 a SHA-1. Vzhledem k vývoji a prolomení SHA-1 jsou od  

1. ledna 2010 všechny certifikační autority akreditované v rámci ČR povinny vystavovat 

certifikáty výhradně s algoritmem SHA-2 (Secure Hash Algorithm). Tedy 31. 12. 2009 

ukončili kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních sluţeb vydávání kvalifikovaných 

certifikátů s algoritmem SHA-1 a od 1. 1. 2010 zahájili vydávání kvalifikovaných 

certifikátů podporující algoritmy SHA-2. Současně je od 1. 1. 2010 stanovena minimální 

přípustná délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA na 2048 bitů. Ministerstvo 

vnitra zveřejňuje podle vyhlášky č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných 

poskytovatelů certifikačních sluţeb, zveřejňuje kryptografické algoritmy a jejich 

parametry, které mohou být pouţity pro elektronický podpis ve smyslu zákona  

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Kromě toho, ţe Ministerstvo vnitra bere 

v úvahu aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti kryptografických algoritmů, tak vychází  

i z dokumentů (ALGO paper
1
) vydávaných organizací ETSI

2
, kterou stanovila Evropská 

komise, a dále vychází ze stanovisek mimoevropských institucí (např. NIST v USA
3
). 

Nesmím opomenout ani Národní bezpečnostní úřad, který na základě prudkého vývoje 

kryptoanalýzy hashovacích funkcí, vydává prohlášení s bezpečnostními doporučeními. 

 

Ve své podstatě rozlišujeme dva způsoby bezpečné komunikace. 

1. Šifrování celé zprávy prostřednictvím asymetrické kryptografie 

Popis postupu: Odesílatel zprávy nejprve vypočte hash hodnotu zprávy a tu 

zašifruje svým soukromým klíčem. Potom zprávu zašifruje veřejným klíčem 

adresáta. Takto upravená zpráva je spolu s elektronickým podpisem zaslána 

adresátovi. [2] 

Nevýhoda: Při posílání dlouhých zpráv, by šifrování celé zprávy asymetrickou 

kryptografií trvalo velice dlouho, proto se tento způsob příliš nepouţívá. 

                                                 
1
 ALGO paper je dokument určující algoritmy a jejich parametry pro elektronické podpisy  

                     a kvalifikované certifikáty. 
2
 Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích tvoří harmonizované evropské normy pro  

   obory telekomunikací a radiokomunikací. 
3
 Národní institut standardů a technologie, jehoţ cílem je podpora inovací a průmyslové      

   konkurenceschopnosti USA. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inovace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkurenceschopnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/USA
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Kontrola elektronického podpisu: Adresát v prvé řadě zprávu dešifruje 

prostřednictvím svého soukromého klíče, čímţ zprávu zčitelní. Vypočtením 

hash hodnoty zprávy a srovnáním s dešifrovanou hash hodnotou elektronického 

podpisu, ověří jeho platnost.  

 

2. Šifrování, kdy se asymetrická kryptografie pouţívá pouze k tvorbě podpisů  

a výměně klíčů. Symetrická kryptografie je pouţita k samotnému šifrování 

přenášených dat.  

Popis postupu: Odesílatel vygeneruje symetrický klíč pro zašifrování 

přenášených dat. Samotný klíč se poté zašifruje veřejným klíčem adresáta. 

Tento způsob vyţaduje formát přenášených dat a systém šifrování, který je 

třeba mezi komunikujícími stranami nejprve dohodnout. 

V praxi se častěji vyuţívá způsob číslo 2, protoţe se jedná o bezpečný a daleko 

rychlejší způsob komunikace neţ v prvém případě. Znázorněno na následujícím obrázku.  
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Obr. 6 Bezpečná komunikace s vyuţitím el.  podpisu a symetrické šifry [2] 

 

 

Co se týče bezpečnosti, nabízí nám hash funkce 3 důleţité vlastnosti: 

1. Jednosměrnost, coţ jak uţ bylo zmíněno, znamená nemoţnost získat z hash 

hodnoty původní dokument.  

2. Bezkoliznost (slabá) – není moţné najít k jedné zprávě se známým otiskem 

druhou zprávu, která by měla totoţný otisk. 

3. Bezkoliznost (silná) – je nemoţné najít dvě zprávy nebo dokumenty, které by 

disponovaly stejnou hash hodnotou. [7] 
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Tyto základní a důleţité vlastnosti musí kvalitní hashovací funkce plnit. Pokud 

některé z těchto vlastností nenabývají na významu, je potlačena bezpečnost elektronického 

podpisu, jelikoţ bezpečnost hashovací funkce je jedním z klíčových parametrů. 
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4. CERTIFIKÁTY 

V této kapitole se budeme zabývat typy certifikátů v dělení na certifikát 

kvalifikovaný a certifikát komerční. Kvalifikovaný certifikát ve vazbě na elektronický 

podpis a komerční certifikát ve vazbě na autentizaci a šifrování.  

Bez kvalifikovaného certifikátu nemůţeme, hovořit o elektronickém podpisu, 

protoţe právě onen certifikát vydaný certifikační autoritou, je průkazem totoţnosti  

a představuje spojení dat pro ověřování podpisů s podepisující osobou. Kvalifikovaný 

certifikát podléhá legislativě, konkrétně zákonu 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 

(dále jen „zákon“) a pouţívá se pouze pro elektronický podpis. Kvalifikovaný certifikát je 

definován zákonem jako certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních 

sluţeb – certifikační autoritou a musí splňovat náleţitosti uvedené v §12 zákona, které zní:  

(1) Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat:   

a) označení, ţe je vydán jako kvalifikovaný certifikát podle tohoto zákona, 

b) v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název a stát, ve kterém je 

kvalifikovaný poskytovatel usazen; v případě fyzické osoby jméno, popřípadě 

jména, příjmení, případně dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný 

poskytovatel usazen, 

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení podepisující osoby nebo její pseudonym  

a příslušným označením, ţe se jedná o pseudonym, 

d) zvláštní znaky podepisující osoby, vyţaduje-li to účel kvalifikovaného 

certifikátu, 

e) data pro ověřování podpisu, která odpovídají datům pro vytváření podpisu, jeţ 

jsou pod kontrolou podepisující osoby, 

f) elektronickou značku poskytovatele certifikačních sluţeb zaloţenou na 

kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele, který kvalifikovaný 

certifikát vydává, 

g) číslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifikačních 

sluţeb, 

h) počátek a konec platnosti kvalifikovaného certifikátu  

i) případně údaje o tom, zda se pouţívání kvalifikovaného certifikátu omezuje 

podle povahy a rozsahu jen pro určité pouţití, 
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j) případně omezení hodnot transakcí, pro něţ lze kvalifikovaný certifikát pouţít. 

(2) Omezení pro pouţití kvalifikovaného certifikátu posle odstavce 1 písm. i) a j) musí být 

zjevná třetím stranám. 

(3) Další osobní údaje smí kvalifikovaný certifikát obsahovat jen se svolením podepisující 

osoby. [8] 

Komerční certifikát nepodléhá zákonu a jeho moţné pouţít k autentizaci a šifrování.  

Co certifikát obsahuje, jak se vystavuje, jak probíhá jeho obnova a jaké náleţitosti 

musí být splněny, budu podrobně řešit v další kapitole. 

 

4.1 Kvalifikovaný osobní/zaměstnanecký certifikát 

Tento certifikát je určen pouze k vytváření a ověřování elektronického podpisu. 

Splňuje všechny aktuální poţadavky dané legislativou ČR. Hodí se pro komunikaci občanů 

se státní správou a samosprávou. Vydává se fyzickým osobám, podnikatelům, 

zaměstnancům nebo pseudonymům. Pseudonymem je chápana komunita určitého počtu 

lidí vystupující pod jedním názvem, ale moc se nepouţívá. [9] 

 

4.2 Kvalifikovaný systémový certifikát 

Jeho uţití je především spojováno s elektronickými podatelnami. Podléhá zákonu  

o elektronickém podpisu. Jedná se o kvalifikovaný certifikát pro ověření elektronické 

značky organizace. Zobecněným a zaţitým výrazem je elektronická značka. Na rozdíl od 

certifikátu osobního není tento certifikát spojen s osobou drţitele, ale se jménem/názvem 

organizace, jejímţ jménem podepisuje. Elektronická značka tedy obsahuje jednoznačnou 

identifikaci organizace, nikoliv označující osoby. Tento certifikát je pak vystaven  

a následně spravován osobou pověřenou statutárním zástupcem organizace, a to na základě 

plné moci. Mohou ji vyuţívat, nebo je určen zejména pro právnické osoby a státní orgány, 

respektive orgány veřejné moci. Elektronickou značku lze přikládat k odchozí datové 

zprávě automatizovaně. [9] 
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4.3 Komerční certifikát 

Pouţívá se pro šifrování a autentizaci a není zaloţen na kvalifikovaném certifikátu 

a nelze ho vyuţít pro elektronický podpis. Autentizací můţeme chápat například přihlášení 

do internetového bankovnictví. Není spojen se zákonem o elektronickém podpisu. Jedná se 

o nejrozšířenější typ certifikátu, pouţívaný k bezpečné komunikaci na internetu. Lze ho 

vydat fyzickým i právnickým osobám. Vzhledem k tomu, ţe nepodléhá zákonné úpravě, 

není jeho pouţití omezeno a záleţí pouze na domluvě komunikujících stran. [9] 

 

4.4 Komerční certifikát pro servery 

Tyto certifikáty mají za úkol zajistit bezpečnou komunikaci mezi servery. Je 

moţné vydat je jak právnickým tak fyzickým osobám. Bývá často vyuţíván pro autentizaci 

webových serverů (tzv. protokol https). Jedná se o protokol, jehoţ prostřednictvím jsou 

data přenášena zašifrovaně. Základem toho je právě komerční certifikát určený pro 

servery. [9] 

 

4.5 Kořenový certifikát 

Můţeme se občas setkat s označením samopodepsaný certifikát, coţ ale nebývá 

časté. Kořenové certifikáty jsou nadřazeny všem vydaným certifikátům. Jedná se 

v podstatě o certifikát certifikační autority, kdy certifikační autorita při vzájemné 

komunikaci dvou subjektů vystupuje jako důvěryhodná třetí strana (důvěryhodný 

vystavovatel). V rámci ČR jsou akreditovány tři certifikační autority, o kterých budu 

hovořit dále. Kořenové certifikáty, respektive jejich instalace do PC uţivatelů 

elektronického podpisu je však základním předpokladem pro zajištění moţnosti 

automatické kontroly důvěryhodnosti doručených a podepsaných datových zpráv. Kaţdý 

občan či organizace má svobodnou vůli ve výběru certifikační autority, a proto je nezbytné 

vybavit pouţívané PC kořenovými certifikáty všech certifikačních autorit akreditovaných 

v ČR. [9] 
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4.6 Testovací certifikát 

Je určen pouze pro testování neboli ověření funkčnosti technologie pouţité pro 

realizaci elektronických podpisů. Je moţné stáhnout ho zdarma na webových stránkách 

příslušné certifikační autority. Musí se počítat s omezenou funkčností a poměrně krátkou 

dobou platnosti, zpravidla 14 dní. I v tomto případě je třeba mít v počítači nainstalovaný 

(testovací) kořenový certifikát příslušné autority. [9] 

  

 Můţeme se také setkat i s dalšími kombinovanými produkty. Příkladem je produkt 

I. Cerfitikační autority TWINS. Jedná se o kombinaci/balíček kvalifikovaného  

a komerčního certifikátu umístěného na jednom nosiči. Tzn., certifikát kvalifikovaný je 

moţné pouţít pro elektronický podpis a komerční certifikát pro šifrování  

a autentizaci. Tento balíček by měl zajistit jistý vyšší komfort uţivateli. I. Certifikační 

autorita ještě nabízí produkt nazývaný e-Já (elektronické Já). Jedná se o kombinaci jiţ 

zmíněného produktu TWINS a čipové karty, díky čemu není pouţití tohoto produktu 

vázáno na jediný konkrétní počítač, ale umoţňuje přenášet svou „elektronickou totoţnost“ 

mezi různými počítači. 

 

4.7 Časové razítko 

 Akreditovaní poskytovatelé certifikačních sluţeb mohou kromě certifikátů vydávat 

i tzv. časová razítka (Time Stamp - TS). Časové razítko je údaj, který lze připojit (přidat) 

k elektronicky podepsané datové zprávě a pouţívá se jako důkaz existence daného 

dokumentu nejpozději v době, která je v časovém razítku uvedena. Hlavní rozdíl mezi 

certifikátem a časovým razítkem je ten, ţe, certifikát je vázán na osobu (vlastníka), ale 

časové razítko je spojeno s dokumentem. Stejně jako certifikáty, tak i časové razítko 

definuje zákon o elektronickém podpisu, hovoříme však pouze o kvalifikovaném časovém 

razítku. [10] 
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5. AKREDITOVANÝ POSKYTOVATEL CERTIFIKAČNÍCH 

SLUŢEB - CERTIFIKAČNÍ AUTORITA 

Pojem akreditovaný poskytovatel certifikovaných sluţeb je vymezen v zákoně  

č. 227/2000 Sb., § 2 písmenu i) a j). Znění je následující: 

i) kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb poskytovatel 

certifikačních sluţeb, který vydává kvalifikované certifikáty nebo 

kvalifikované systémové certifikáty nebo kvalifikovaná časová razítka nebo 

prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů (dále jen 

„kvalifikované certifikační sluţby“) a splnil ohlašovací povinnost podle § 6, 

 

j)       akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb poskytovatel 

     certifikačních sluţeb, jemuţ byla udělena akreditace podle tohoto zákona.[8] 

Obecně tedy platí, ţe certifikační autorita (CA) je organizace vydávající certifikáty, 

na kterých je zaloţen zaručený elektronický podpis. CA vystupuje při elektronické 

komunikaci dvou subjektů jako důvěryhodná třetí strana. Pod certifikátem si můţeme 

představit elektronicky podepsaný veřejný šifrovací klíč. Takovýto veřejný klíč je 

podepsaný právě certifikační autoritou, která tímto zaručuje, ţe informace uvedené právě 

v tomto klíči jsou pravdivé. V souvislosti s CA se zajisté setkáte s pojmem certifikační 

politika. Kaţdá CA má svou certifikační politiku, která především stanovuje způsob 

vydávání certifikátů a vše co s nimi souvisí, například jejich správa, platnost, zneplatnění, 

atd. Jinými slovy certifikační politika představuje souhrn pravidel certifikační autority. 

V České republice existují 3 hlavní akreditovaní poskytovatelé certifikačních sluţeb, které 

uvádím v následující tabulce. Budu se však především zabývat První certifikační autoritou, 

ale alespoň okrajově se zmíním i o dalších certifikačních autoritách. 

Pro zajímavost uvádím Tabulku 2, která shrnuje přehled zákonů, týkajících se 

elektronického podpisu včetně ochrany osobních údajů a akreditovaných poskytovatelů 

certifikačních sluţeb. Obsahem tabulky je i odkaz na web, kde je k dispozici celé znění 

příslušného zákona. 
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Pořadové 

číslo 
Poskytovatelé certifikačních služeb Kvalifikované 

služby (vydávání) 

Zahájení 

vydávání 

1. První certifikační autorita, a. s., Kvalifikovaných 

certifikátů; 

03/2002 

  

Identifikační číslo 26 43 93 95,                       

Podvinný mlýn 2178/6,                                           

PSČ 190 00 Praha 9 

Kvalifikovaných 

systémových 

certifikátů; 

02/2006 

  
Kvalifikovaných 

časových razítek; 

02/2006 

2. Postsignum, s. p., Kvalifikovaných 

certifikátů; 

09/2005 

  

Identifikační číslo 47 11 49 83,                               

Olšanská 38/9,                                                     

PSČ 225 99 Praha 3 

Kvalifikovaných 

systémových 

certifikátů; 

04/2005 

  
Kvalifikovaných 

časových razítek; 

07/2009 

3. 
eIdentity, a. s., Kvalifikovaných 

certifikátů; 

08/2005 

  

Identifikační číslo 27 11 24 89,                               

Vinohradská 184/2396,                                       

PSČ 130 00 Praha 3 

Kvalifikovaných 

systémových 

certifikátů; 

08/2005 

    
Kvalifikovaných 

časových razítek; 

07/2010 

 

 

Tabulka 2 Přehled souvisejících zákonů 

Číslo zákona Popis jeho obsahu Platnost od link ne web 

č. 227/2000 Sb. 

Zákon o 

elektronickém 

podpisu 

26. 7. 2000 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.
155/701?number1=227%2F2000&n

umber2=&name=&text=  

č. 101/2000 Sb. 
Zákon o ochraně 

osobních údajů 
25. 4. 2000 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.
155/701?number1=101%2F2000&n

umber2=&name=&text=  

č. 300/2008 Sb. 

Zákon o 

elektonických 

úkonech a 

autorizované konverzi 

dokumentů 

19. 8. 2008 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.
155/701?number1=300%2F2000&n

umber2=&name=&text=  

č. 378/2006 Sb. 

Zákon o postupech 

kvalifikovaných 

poskytovatelů 

certifikačních sluţeb 

19. 7. 2006 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.15

5/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8

411/_s.155/701?PC_8411_number1

=378/2006&PC_8411_l=378/2006

&PC_8411_ps=10#10821  

 

Tabulka 1 Přehled akreditovaných poskytovatelů certifikačních sluţeb 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=227%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=227%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=227%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=101%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=101%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=101%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=300%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=300%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=300%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=378/2006&PC_8411_l=378/2006&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=378/2006&PC_8411_l=378/2006&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=378/2006&PC_8411_l=378/2006&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=378/2006&PC_8411_l=378/2006&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=378/2006&PC_8411_l=378/2006&PC_8411_ps=10#10821
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5.1 První certifikační autorita, a. s. (I. CA) 

První certifikační autorita začala poskytovat své sluţby v roce 1996 jako součást 

společnosti PVT, a. s. V roce 2001 vzniká dceřina společnost s názvem První certifikační 

autorita, a. s., (I. CA). Převzala od mateřské společnosti činnosti související 

s poskytováním certifikačních sluţeb. Nyní je I. CA vlastněna pěti významnými 

společnostmi, kterými jsou: 

 Česká spořitelna, a. s., 

 Československá obchodní banka, a. s., 

 Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 

 Asseco, a. s., 

 Státní tiskárna cenin s. p. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil I. CA akreditaci pro výkon činnosti 

akreditovaného poskytovatele certifikačních sluţeb ve smyslu zákona  

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu s účinností od 18. 3. 2002. 

Ministerstvo informatiky České republiky udělilo společnosti I. CA, a. s. 

rozšířenou akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních 

sluţeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu s účinností  

od 1. 2. 2006. 

V současnosti patří k těm větším poskytovatelům komplexních sluţeb a správy 

certifikátů v ČR. Provozuje infrastrukturu registračních autorit, coţ jsou místa, kde 

operátor komunikuje s klientem, přijímá ţádosti, ověřuje totoţnost ţadatele, atd. Spravuje 

jich víc neţ 300 po celém území ČR a SR. [11]   

 

  

           Obr. 7 Logo První certifikační autority 
4
 

 

                                                 
4
 Zdroj: www.ica.cz 
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5.2 Postsignum 

Česká pošta, s. p. se stala akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb 

dne 3. 8. 2005 na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky České republiky.  

Jedná se také o velice silnou certifikační autoritu a je logické, ţe si s I. CA 

vzájemně konkurují. 

 

 

 

Obr. 8 Logo certifikační autority Postsignum 
5
 

 

5.3 eIdentity, a. s. 

Certifikační autorita eIdentity, a. s. vznikla počátkem roku 2004. Tato autorita se 

zabývá spíše komerční sférou. Nově od poloviny července 2010 začala také poskytovat 

kvalifikovaná časová razítka, coţ vyplývá z Tabulky 1. 

 

 

       Obr. 9 Logo certifikační autority eIdentity 
6
 

 

Obecně lze říci, ţe vzhledem k tomu, ţe je jedná o akreditované poskytovatele 

certifikačních sluţeb, musí být jejich produkty stejné – musí odpovídat zákonu. Proto se 

liší pouze názvy produktů a jejich balíčky, komfortem poskytovaných sluţeb a zejména 

pak cenou.  

 

 

                                                 
5
 Zdroj: www.postsignum.cz 

6
 Zdroj www.eidentity.cz 
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6. POSTUP ZÍSKÁNÍ PRVNOTNÍHO CERTIFIKÁTU 

Před tím, neţ se potencionální ţadatel/uţivatel o certifikát rozhodne, jaký certifikát 

je pro jeho potřebu nejlepší, měl by se seznámit s certifikačními autoritami, jejich produkty 

a cenami jimi poskytovaných sluţeb. Důleţitý je rovněţ výběr produktu ve vazbě na jeho 

zabezpečení, respektive výběr bezpečného úloţiště. Teprve potom lze přistoupit k dalším 

krokům spojených s fyzickým zajištěním certifikátu dle v dalších bodech uvedeného 

chronologického postupu. Velmi zásadní je rovněţ typ operačního systému. V rámci této 

práce vycházím ze skutečností týkajících se  operačního systému Windows a prohlíţeče 

Internet Explorer. 

 

6.1 Příprava počítače pro produkty I. CA 

 Prvním velice důleţitým krokem je, aby měl ţadatel předem nachystaný počítač pro 

práci s certifikáty a nainstalované kořenové certifikáty. Kompletní seznam komponent 

včetně kořenových certifikátů a ovladačů je uveden a ke staţení zdarma na webových 

stránkách této certifikační autority.  

V případě volby zabezpečení certifikátu, respektive soukromého klíče na čipovou 

kartu či Token USB je nutno nainstalovat ovládací software SecureStore. Prostřednictvím 

tohoto programu je zajištěn automatický import soukromého klíče a následně i certifikátu 

na čipovou kartu nebo Token. Zároveň je tento SW velice potřebný pro personalizaci 

čipové karty a změny přístupového hesla PIN. Bez jeho instalace nelze ovládat čipovou 

kartu ani Token. 

 Dále je nutné mít nainstalované ActiveX, coţ jsou komponenty, které musejí být do 

operačního systému MS Windows nainstalovány, protoţe se vyuţívají při tvorbě ţádosti  

o certifikát, instalaci a obnově. Slouţí v podstatě ke sdílení informací mezi aplikacemi  

a komponenta ActiveX je obsaţená například v Internet Exploreru. [12] 

 Počítač, na kterém se bude provádět generování ţádosti o certifikát, musí mít 

nainstalovaný operační systém Windows minimálně na úrovni XP SP 3. Doporučuje se 

pouţívat internetový prohlíţeč Windows Internet Explorer, který je nutné nastavit. 

Samozřejmě se mohou pouţívat i jiné prohlíţeče například Opera nebo Google Chrome, 
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které je taky nutné nastavit. Přiblíţím nastavení pouze prohlíţeče Windows Internet 

Explorer, jakoţto doporučovaného prohlíţeče. I. CA poskytuje na svých webových 

stránkách návod, jak případně jiné prohlíţeče nastavit. 

 Stejně jak se doporučuje pouţívat Windows Internet Explorer, tak se doporučuje 

pouţívat poštovního klienta MS Outlook, s jinými poštovními klienty by mohly nastat 

problémy. Dokonce se nedoporučuje pouţívat i poštovního klienta MS Outlook Express, 

který má navíc funkci hlášení, ţe se s vaším elektronicky podepsaným e-mailem něco 

stalo. MS Outlook Express také rozezná, zda byl e-mail narušen nebo byl změněn jeho 

obsah. Toto je velice dobrá a uţitečná funkce, bohuţel ji zatím jiní poštovní klienti 

nenabízejí.  

 

 

6.1.1 Nastavení prohlíţeče Windows Internet Explorer 

 Je nutné nastavit server s.ica.cz jako důvěryhodný, pokud má být vygenerovaná 

ţádost o certifikát. Ţadatel si otevře prohlíţeč, klikne na záloţku Nástroje a zvolí Moţnosti 

Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 První krok postupu nastavení serveru s.ica.cz 

 

https://s.ica.cz/
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Dále klikne na záloţku Zabezpečení, kde zvolí zabezpečení Důvěryhodné servery. Potom 

klikne na záloţku Servery, kde do pole Přidat zadá https://s.ica.cz a po přidání klikne na 

pole Zavřít. Na závěr potvrdí volbu tlačítkem OK a tímto je prohlíţeč připraven.     

 

  Obr. 11 Druhý krok postupu nastavení serveru s.ica.cz 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 12 Přidání serveru https://s.ica.cz mezi důvěryhodné servery 

 

 

https://s.ica.cz/
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6.2 Vytvoření ţádosti o certifikát 

 Dalším krokem je vytvoření ţádosti o certifikát. Ţádost má definovaný formát  

a vyplňuje se na webových stránkách I. CA. Typy a formáty ţádostí jsou stanoveny dle 

příslušné certifikační autority. Při vyplňování je nutné, aby ţadatel vyplnil všechny 

povinné poloţky a údaje vyplňovat s diakritikou, protoţe pokud budou údaje uvedené 

v ţádosti a například občanském průkazu rozdílné, nemůţe být certifikát vydán. Povinné 

údaje jsou klasicky označeny hvězdičkou. Při vyplňování ţádosti se generuje pár klíčů, a to 

privátní (soukromý) klíč a veřejný klíč. Úloţištěm soukromého klíče můţe být osobní 

počítač, v tom případě se doporučuje privátní klíč zálohovat kvůli automatickým 

aktualizacím počítače, nebo čipová karta, na které je soukromý klíč chráněn PINem. Na 

obrázku je vidět jak, taková ţádost vypadá. 

 

Obr. 13 Ţádost o vystavení certifikátu 
7
 

 

                                                 
7
 Zdroj: www.ica.cz 
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Po vyplnění takového ţádosti se vytvoří tzv. rekapitulace pro kontrolu zadaných údajů. 

Dále ještě musí ţadatel uvést e-mail, na který si přeje certifikát zaslat. Pokud jsou údaje 

v pořádku, můţe se přistoupit k vytvoření ţádosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Rekapitulace vyplněné ţádosti 

 

Vytvořená ţádost vypadá takto a je moţné odeslat ji ke zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Ukázka kódu vytvořené ţádosti, připravené k odeslání 
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Na závěr se zobrazí konečné hlášení včetně ID ţádosti. 

 

    Obr. 16 Konečné hlášení o odeslání ţádosti včetně zobrazí ID ţádosti 
8
   

 

 Po úspěšném zpracování ţádosti, je na e-mail, který uvedl ţadatel o certifikát 

v rekapitulaci ţádosti, zaslán vystavený certifikát. Tento zaslaný soubor s názvem 

„cert.reg“ uloţí ţadatel na USB flash disk, s kterým následně navštíví příslušnou 

registrační autoritu. 

  

6.3 Doprava ţádosti a potřebných dokumentů k registrační 

autoritě, ověření informací 

Kaţdý ţadatel musí při ţádosti o certifikát dojít na kontaktní místo I. CA (popisuji 

postup I. CA), kde předloţí občanský průkaz a sekundární doklad (řidičský průkaz nebo 

pas). Doloţení poloţek ţádosti je pro kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních sluţeb stanoven zákonem o elektronickém podpisu. Při 

ověřování totoţnosti si pak certifikační autorita v souladu s § 6 odstavec 5 zákona pořídí 

kopie předloţených dokladů. Kaţdý ţadatel musí dále podepsat protokol, ve kterém jsou 

uvedeny údaje jednak osobní (jméno, příjmení, datum narození, adresa), které na 

certifikátu nejsou zveřejněny, tak údaje uvedené na certifikátu. Tento protokol se vystavuje 

vţdy ve dvou exemplářích, jeden pro ţadatele o certifikát a druhý pro certifikační autoritu. 

Liší se pouze tím, ţe v protokolu pro certifikační autoritu není uvedeno heslo pro 

                                                 
8
 Zdroj: www.ica.cz 
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zneplatnění certifikátu. V případě, ţe údaje uvedené v ţádosti o certifikát budou 

v čemkoliv lišit proti dokladu totoţnosti, nebude moci být certifikát vystaven a celý proces 

se bude muset opakovat znova. Proto je účelné, pořádně si veškeré údaje zkontrolovat.  

Certifikační autorita si tedy ověří informace uvedené v ţádosti a v dokladech a na 

základě toho vydá nebo nevydá ţadateli certifikát. „Při ověřování ţádosti o certifikát je 

moţné ověřit nejen doklady ţadatele a informace z dostupných registrů a ostatních 

datových zdrojů, ale je moţné ověřit i konzistenci šifrovacích klíčů a jejich jedinečnost 

v rámci příslušné certifikační autority.“ [2] 

 

6.4 Tvorba certifikátu a jeho předání 

 Certifikační autorita vytvoří elektronický dokument v příslušném formátu, který 

následně podepíše svým soukromým klíčem, tzn., vytvoří certifikát. 

Podle dohody mezi ţadatelem a certifikační autoritou je certifikát předán ţadateli 

na datovém nosiči nebo zaslán elektronickou poštou. Datovým nosičem můţe být čipová 

karta nebo Token USB. K čipové kartě je zapotřebí pořídit zároveň čtečku karet pro 

připojení do počítače. Token je vlastně vzhledově jakousi miniflashkou, do které se buď 

vloţí čip vylomený z čipové karty, nebo je vybaven speciálním úloţištěm. Vlastnosti 

Tokenu jsou proto od klasické flash odlišné a nehodí se pro zálohování běţných dat. 

  

 

  

Obr. 17 Čtečka karet, Token USB, čipová karta 
9
 

 

Jen pro zajímavost například vstup do systému Czech POINT pro osoby, jejichţ 

oprávnění vychází ze zákona, je předepsán nosič Token. 

 

                                                 
9
 Zdroj: www.ica.cz 
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6.5 Instalace 

 Po kladném vyřízení ţádosti a předání certifikátu jednou z uvedených moţností, si 

můţe ţadatel certifikát nainstalovat do svého počítače, samozřejmě za předpokladu, ţe má 

počítač připravený podle výše zmíněných pravidel a postupů. 

 

Obr. 18 Výpis certifikátu - zobrazení v MS Windows 

 

 Takový postup vydávaní certifikátu praktikují s jistými rozdíly a výjimkami 

všechny důvěryhodné certifikační autority. Celý proces je moţné v kostce ilustrovat 

následujícím obrázkem. 
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1. Generování páru klíčů

2. Doprava ţádosti    

            k registrační autoritě 3. Ověření ţádosti na   

    registrační autoritě

5. Získání certifikátu

4. Vydání certifikátu CA

6. Instalace certifikátu

 

Obr. 19 Proces získání certifikátu [2] 

 

6.6 Zneplatnění certifikátu 

 Existuje moţnost v případě potřeby, nechat certifikát zneplatnit, i kdyţ jeho 

platnost ještě nevypršela. Důvodem k tomuto předčasnému zneplatnění můţe být například 

krádeţ počítače, ve kterém měl majitel certifikátu uloţen svůj soukromý klíč. Nebo kvůli 

změně údajů uvedených v certifikátu, například změna bydliště. Důvod pro zneplatnění 

můţe být i prostšího rázu. Majitel certifikátu jiţ nebude potřebovat ke své činnosti 

elektronický podpis a zaţádá o jeho předčasné zneplatnění, aby si byl jist bezpečným 

ukončením jeho pouţívání. 
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 O zneplatnění certifikátu je moţné zaţádat elektronickou cestou nebo osobní 

návštěvou registrační autority. Troufám si tvrdit, ţe častěji je vyuţívána elektronická cesta 

zneplatnění, uţ jen z toho důvodu, ţe potřeba zneplatnit certifikát můţe nastat i mimo 

pracovní dobu registrační autority. V tomto případě, se ţádost můţe podat e-mailem nebo 

pomocí formuláře, který certifikační autority zveřejňují na svých webových stránkách. 

 

Obr. 20 Formulář pro zneplatnění certifikátu od I. CA 
10

 

 

 Zneplatněný nebo téţ odvolaný certifikát je zařazen do seznamu zneplatněných 

certifikátů. Tento seznam se nazývá CRL (Certification revocation list) a můţeme ho brát 

jako černou listinu. Certifikační autority na svých webových stránkách tyto CRL seznamy 

zveřejňují. CRL je tedy veřejně přístupný dokument, podepsaný certifikační autoritou, 

čímţ je zaručena stejná ochrana jako v případě certifikátu. Certifikační autority tyto 

seznamy pravidelně aktualizují (například 1 krát denně) a certifikát je v seznamu CRL 

uveden do té doby, neţ jeho stanovena platnost vyprší. 

                                                 
10

 Zdroj: www.ica.cz 
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I. CA nabízí novou sluţbu ověření stavu certifikátů. Sluţba je zaloţena na 

principu protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol). Na rozdíl od CRL poskytuje 

protokol OCSP snadný přístup k informacím o stavu certifikátu v reálném čase. [13] 

7. OBNOVA CERTIFIKÁTU 

V případě, ţe se blíţí ukončení platnost certifikátu, je zapotřebí provést obnovu, 

správněji vystavení certifikátu následného. 

Délka platnosti kvalifikovaných a komerčních certifikátů můţe být různá, ale 

standardem je, ţe všechny certifikační autority vydávají certifikáty s délkou platnosti 1 rok. 

Důvodem je rychlý pokrok ve zvyšování výkonnosti výpočetní techniky, coţ můţe vést ke 

vzniku potencionálních (bezpečnostních) nedostatků v algoritmech nebo protokolech  

a samozřejmě finanční efekt. 

Je nutné, aby obnova certifikátu byla uskutečněna ještě před datem vypršení 

platnosti a to z toho důvodu, ţe ţádost o obnovu certifikátu musí být podepsána ještě 

původním platným elektronickým podpisem. Pokud platnost vyprší nelze provést obnovu  

a certifikát se musí vystavit nový. Obnovu provádí drţitel certifikátu elektronickou cestou 

na základě e-mailu, který drţitel certifikátu obdrţí od I. CA automaticky před vypršením 

platnosti certifikátu, zpravidla 21 dní a 7 dní před vypršením doby platnosti. E-mail 

obsahuje hypertextový odkaz na obnovu certifikátu. Důleţitou poloţkou je „Heslo pro 

zneplatnění certifikátu“, bez které by se ţádost nedala odeslat. Po odeslání ţádosti obdrţí 

ţadatel nový certifikát na e-mail uvedený v certifikátu. Po obdrţení dále provede import 

certifikátu na čipovou kartu dle postupu obsaţeného v e-mailové zprávě zaslané 

certifikační autoritou. Po celou dobu musí být karta ţadatele vloţena do čtečky, která musí 

být připojena k počítači. V případě, ţe se obnova provádí na jiném počítači, neţ na kterém 

byl certifikát vytvořen, musí se nejprve původní certifikát zaregistrovat do MS Windows,  

a to v aplikaci SecureStore prostřednictvím několika snadných kroků. Proces obnovy 

certifikátu ilustruje následující obrázek. 
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         Obr. 21 Proces obnovy certifikátu [2] 
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8. ZÁVĚR 

Co tedy musím jakoţto fyzická osoba nebo podnikatel udělat v případě, ţe chci 

pouţívat elektronický podpis? V prvé řadě by se měl člověk seznámit s certifikačními 

autoritami a jimi nabízenými produkty včetně cen a zvolit si typ bezpečného úloţiště 

(počítač, čipová karta, Token). Dále musí mít připravený počítač pro práci s certifikáty, 

tzn. operační systém minimálně na úrovni XP SP 3, nainstalované kořenové certifikáty  

a případně další komponenty a softwary (ActiveX, SecureStore). Kdyţ je toto splněno 

můţe se přistoupit k online vytvoření ţádosti přímo na webu certifikační autority. Při 

následné návštěvě certifikační autority (resp. registrační autority), je nutné mít k dispozici 

občanský průkaz spolu se sekundárním dokladem pro ověření údajů uvedených v ţádosti o 

certifikát. Pokud všechny údaje souhlasí, nic nebrání ve vydání certifikátu buď na datovém 

nosiči, nebo zasláním elektronickou poštou a následnou instalací do počítače ţadatele. 

Nacházíme se v období bouřlivého rozvoje informačních technologií a komunikací. 

Tento rozvoj se zcela jasně dotýká zabezpečení informačních a komunikačních systémů  

a rovněţ i elektronického podpisu. Dnes je elektronický podpis realizován tak, jak jsem ve 

své práci a rámci svých moţností popsala. Vlastnoruční podpis konkrétní osoby je 

nahrazen elektronickým certifikátem, jehoţ platnost po jednom roce končí a je nahrazen 

dalším, a tak stále dokola. Kam se vývoj elektronického podpisu posune, bude se 

v budoucnu vyuţívat i v této oblasti biometrických prvků, kdy bude neskenován podpis 

konkrétní osoby, ten bude certifikován a vkládán jako autentický podpis? Z pohledu 

písmoznalců to moţné je. Jedná se tedy o jednu z dalších moţných a uvaţovaných variant. 

To je však věc na jiné téma v jiné době. 

 

 

  

 

 



Adéla Škrábalová: Elektronický podpis a certifikáty I. CA 

 

2011                                                                                                                                     47 

 

SEZNAM LITERATURY A ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ 

[1] BOSÁKOVÁ, D. - KUČEROVÁ, A. - PECA, J. - VONDRUŠKA, P. 

      Elektronický podpis, přehled právní úpravy. Anag, Olomouc, 2002. 144 s.  

      ISBN 80-7263-125-X. 

[2] BUDIŠ, P. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. 1. vyd. Anag, Jihlava, 2008. 

      160 s. ISBN 978-80-7263-465-1. 

[3] DOSTÁLEK, L. – VOHNOUTOVÁ, M. Velký průvodce infrastrukturou PKI  

       a technologií elektronického podpisu. 2. vyd. ComputerPress, Brno, 2009. 544 s.  

       ISBN 978-80-251-2619-6  

[4] Šifrování, elektronický podpis [online], [cit. 28. 1. 2011]. Dostupné z www:  

       http://www.kiv.zcu.cz/~kleckova/Predmety/ZIT/download/ZIT_12_2007.pdf 

[5]  E-Government [online], [cit. 15. 2. 2011]. Dostupné z www: 

       http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/egovernment/default.htm 

[6] Redakce. Šifrovací algoritmus DES [online], aktualizováno 1. 1. 2006 [cit. 3. 3. 2011]. 

      Dostupné z www: http://magazin.specialista.info/view.php?cisloclanku=2006010201 

[7]  Hashovací funkce [online], [cit. 5. 3. 2011]. Dostupné z www: 

       http://www.kryptografie.wz.cz/data/hash2.htm  

[8] Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 

[9] Certifikáty [online], [cit. 26. 2. 2011]. Dostupné z www:  

      http://www.ica.cz/cz/menu/29/produkty-a-sluzby/certifikaty/  

[10] VRABEC, Vladimír. Elektronické časové razítko, doplněk elektronického podpisu 

       [online], aktualizováno 3. 6. 2003 [cit. 12. 2. 2010]. Dostupné z  www: 

       http://interval.cz/clanky/elektronicke-casove-razitko-doplnek-elektronickeho-podpisu/ 

[11] Obecné informace [online], [cit 26. 2. 2011]. Dostupné z www:  

        http://www.ica.cz/cz/menu/1/obecne-informace/  

[12] ActiveX [online], [cit. 18. 4. 2011]. Dostupné z www: 

        http://www.svethardware.cz/glos.jsp?doc=9133D2A0FFD32314C1257346007A0C94 

[13] VONDRUŠKA, Pavel. Crypto-World [online], aktualizováno 15. 9. 2002  

       [cit. 28. 3. 2011]. Dostupné z www: http://crypto-world.info/casop4/crypto09_02.pdf    

http://www.kiv.zcu.cz/~kleckova/Predmety/ZIT/download/ZIT_12_2007.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/egovernment/default.htm
http://magazin.specialista.info/view.php?cisloclanku=2006010201
http://www.kryptografie.wz.cz/data/hash2.htm
http://www.ica.cz/cz/menu/29/produkty-a-sluzby/certifikaty/
http://interval.cz/clanky/elektronicke-casove-razitko-doplnek-elektronickeho-podpisu/
http://www.ica.cz/cz/menu/1/obecne-informace/
http://www.svethardware.cz/glos.jsp?doc=9133D2A0FFD32314C1257346007A0C94
http://crypto-world.info/casop4/crypto09_02.pdf


Adéla Škrábalová: Elektronický podpis a certifikáty I. CA 

 

2011                                                                                                                                     48 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Přenos dat pomocí zašifrování [2] .............................................................. 17 

Obr. 2 Šifrování dat pomocí symetrické kryptografie [2] ..................................... 18 

Obr. 3 Přenos nezašifrované, autorizované zprávy [2] .......................................... 19 

Obr. 4 Přenos zašifrované, neautorizované zprávy [2] .......................................... 20 

Obr. 5 Přenos zašifrované a autorizované zprávy [2] ............................................ 21 

Obr. 6 Bezpečná komunikace s vyuţitím el.  podpisu a symetrické šifry [2] ....... 24 

Obr. 7 Logo První certifikační autority  ................................................................ 32 

Obr. 8 Logo certifikační autority Postsignum  ...................................................... 33 

Obr. 9 Logo certifikační autority eIdentity  ........................................................... 33 

Obr. 10 První krok postupu nastavení serveru s.ica.cz .......................................... 35 

Obr. 11 Druhý krok postupu nastavení serveru s.ica.cz ........................................ 36 

Obr. 12 Přidání serveru https://s.ica.cz mezi důvěryhodné servery ...................... 36 

Obr. 13 Ţádost o vystavení certifikátu  ................................................................. 37 

Obr. 14 Rekapitulace vyplněné ţádosti ................................................................. 38 

Obr. 15 Ukázka kódu vytvořené ţádosti, připravené k odeslání ........................... 38 

Obr. 16 Konečné hlášení o odeslání ţádosti včetně zobrazí ID ţádosti  ............... 39 

Obr. 17 Čtečka karet, Token USB, čipová karta  .................................................. 40 

Obr. 18 Výpis certifikátu - zobrazení v MS Windows .......................................... 41 

Obr. 19 Proces získání certifikátu [2] .................................................................... 42 

Obr. 20 Formulář pro zneplatnění certifikátu od I. CA  ........................................ 43 

Obr. 21 Proces obnovy certifikátu [2] ................................................................... 45 

 

 

 

 

 



Adéla Škrábalová: Elektronický podpis a certifikáty I. CA 

 

2011                                                                                                                                     49 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka  1 Přehled akreditovaných poskytovatelů certifikačních sluţeb .............. 31 

Tabulka 2 Přehled souvisejících zákonů ............................................................... 31 

  

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 Podniky s webovými stránkami (Zdroj ČSÚ) ............................................ 13 

Graf 2 Podniky s webovými stránkami celkem (Zdroj ČSÚ) ............................... 13 

Graf 3 Organizace veřejné správy vlastnící webové stránky (Zdroj ČSÚ) ........... 14 

Graf 4 On-line sluţby poskytované organizací veřejné správy (Zdroj ČSÚ) ........ 15 

Graf 5 Způsoby zabezpečení IT v organizacích veřejné správy (Zdroj ČSÚ) ...... 15 

Graf 6 Vyuţití el.  podpisu v organizacích veřejné správy  (Zdroj ČSÚ) ............. 15 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


