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Abstrakt: 

Ve své bakalářské práci se zabývám elektronickým podpisem v návaznosti na právní řád a 

jeho praktické využití v podniku. Popisuji využití výpočetní techniky od samotných počátků, 

kdy vše bylo v plenkách, jednalo se jen o poštu v elektronické podobě bez nějakého zajištění. 

Dále popisuji různé aplikace (B2B, B2C) při komunikaci mezi firmami, internetové obchody, 

zabývám se také pojmem e-Government a elektronickou podatelnou. Velkou část jsem 

zaměřil na bezpečnou komunikaci, základy kryptografie (šifrování), symetrická, asymetrická 

kryptografie a dále správou kryptografických klíčů, samozřejmě také certifikátem, jeho 

strukturou a základním složením, ale v neposlední řadě jsem se zaměřil také na certifikační 

autority.  

 

Cílem mé práce bude postupně při vysvětlení základních pojmů při bezpečné komunikaci 

přejít k elektronickému podpisu, jeho právní úpravy a využití v podniku. V souvislosti 

s elektronickým podpisem se budu zabývat také datovými schránkami, které jsou v současné 

době v menší míře, ale v budoucnu budou úzce spjaty s elektronickým podpisem.  

 

Klíčová slova: kryptografie, certifikát, certifikační autority, hash funkce, elektronický podpis,  

                        datové schránky, e-Government. 

 

Abstract:  

 

In  Bachelor thesis I deal with the digital signature in relation to the law and its practical 

application in the company. I describe the usage of  Information technology from the very 

beginning, when everything was in its infancy, it was just an electronic mail without any 

security. I also describe various applications (B2B, B2C) for communication between 

companies and  online stores. I also deal with the concept of e-Government and the electronic 

registry. Great deal of my thesis  I focus on secure communication, basics of cryptography 

(encryption), symmetric, asymmetric cryptography and management of cryptographic keys, of 

course, certificate as well, its basic structure and composition, last  but not least, I focus on 

certification authority. 

 

The aim of my work is the explaining basic concepts to secure communications to switch to 

digital  signature legislation and its application in the company. In connection with the digital 
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signature, I will also deal with  data boxes, which are currently less prominent, but in future 

will be closely linked with the digital signature.  

 

Keywords: cryptography, certificate, certification authority, hash functions, digital signature,  

                    data box, e-Government.  
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1. Úvod  

 

    V současné době přináší elektronizace mnoho nového. Některé věci, které jsou známé a 

využíváme je v každodenním životě, získávají svou elektronickou podobu. Lze mezi ně 

zařadit také elektronický podpis, který je obdobou vlastnoručního podpisu. Co si lze 

představit pod pojmem elektronický podpis? Je stále hodně lidí, kteří se mylně domnívají, že 

elektronický podpis je digitalizovaná (naskenovaná, vyfocená digitálním fotoaparátem) 

podoba vlastnoručního podpisu. Skutečnost je však jiná, elektronický podpis je technicky 

úzce spojen s šifrováním dat, jedná se o kombinaci synchronního a asynchronního šifrování a 

soukromých a veřejných klíčů. Elektronický podpis bezpečně a jednoznačně identifikuje 

svého majitele. Nejběžnější aplikací, která se v současné době užívá, je podepisování e-

mailovych zpráv, což příjemci zaručuje, že e-mail nebyl cestou k příjemci změněn a pochází 

od toho odesílatele, který je v e-mailu uveden. Je také možné e-mail zašifrovat, aby jej 

dokázal přečíst jen určený příjemce. Velkým přínosem bude do budoucna elektronický podpis 

při komunikaci s úřady. Cely projekt je často označován pojmem eGovernment (eStát). Zatím 

je jeho využití minimální, ale už dnes umožňuje např. odevzdat řadu daňových přiznání 

elektronicky. V současné době je elektronická komunikace běžnou součástí našeho života, 

ovšem některé informace, či přenášená data je zapotřebí chránit. Zejména ve sféře státní 

správy je nutné, aby byly komunikace důvěrné jako by byly prováděny na základě osobního 

styku, jako například ověření totožnosti, vlastnoručních podpisů či archivaci dokumentů. Jako 

jedna z forem elektronického podpisu je zde myšlena kryptografie, což jsou šifrovací klíče, 

dále různé certifikáty pro distribuci a uchovávání klíčů a ověření totožnosti. Pro získání 

certifikátů je zapotřebí splnit určité podmínky, které stanoví certifikační autorita, celý tento 

proces je řádně upraven zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění 

pozdějších předpisů. Je zřejmé, že elektronizace přinesla do oblasti podnikání spoustu 

možností k usnadnění práce, ale z důvodu jejich snadného zneužití je zapotřebí dbát zvýšené 

opatrnosti a přesně dodržovat stanovený postup při jejich používání.[1,2]  
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2. Základní etapy elektronické komunikace v praxi 

Není tomu tak dávno, co byl papír jedinou možností, jak zachytit obsah úředního dokumentu. 

Jakýkoliv kontakt s úřadem, bankou, či firmou byl doprovázen otázkou “A máte na to papír?” 

Prvopočátky internetu neumožňovaly jeho využití v oblasti komunikace. Využití elektronické 

komunikace a hlavně internetu pro obchodování je tématem posledního desetiletí. I přesto je 

možné v této krátké době vysledovat jisté etapy vývoje.[1]  

 

2.1  První etapa vývoje – emailová komunikace 

 

První etapu byla typická především základní elektronickou (e-mailová) komunikací, která 

nahradila běžnou papírovou korespondenci. Lidé rychle pochopili, jak jim tato rychlá a 

jednoduchá technologie usnadní práci. V současné době se mezi obchodníky pravděpodobně 

nepohybuje člověk, který by neměl e-mailovou adresu a v této pravidelně nečetl svou 

elektronickou poštu. Využití technologie elektronického podpisu a dalších kryptografických 

metod navíc zajišťuje vysokou bezpečnost zasílané pošty a její důvěryhodnosti, což je také 

jeden z důvodů, proč e-mail vytlačuje běžnou papírovou poštu. Tato snadná, levná a rychlá 

komunikace má ale i svou stinnou stránku, jelikož zcela jistě člověk nedostával tolik pošty a 

informací, které ho zpravidla vůbec nezajímají.[1] 

 

2.2  Druhá etapa vývoje – základní webové stránky 

 

Druhá etapa je typická využitím základní, jednoduché, pasivní webové stránky ve 

své podstatě zahrnující základní informace o konkrétní firmě. Je zvláštní, kolik firem 

v současnosti setrvalo v této etapě vývoje a prakticky několik let neinovovalo své webové 

stránky. Také stránky mohou obsahovat také kontaktní údaje, které uživateli umožní jinou 

cestou (například telefonicky), jak získat informace, které bychom jinak bez problémů měli 

získat na webu.[1] 

 

2.3  Třetí etapa vývoje – firemní webová nabídka 

  

Ve třetí etapě vývoje v obchodním využívání informací na síti jsou základní informace o 

firmě postupně doplněny o informace obchodní, informace o nabízených produktech a 
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službách, jejich parametrech, také o cenách či dodacích podmínkách. Ovšem stále se jedná jen 

o jednostranné poskytování informací, ale přínos těchto informací pro potenciální klienty je 

řádově podstatně vyšší a také to firmě, která se touto formou prezentuje, přináší významnou 

úsporu času a nákladů spojených s komunikací a reklamou. Tuto skutečnost si mnoho firem 

uvědomuje, o čemž svědčí i závěry studie Českého statistického úřadu zobrazených na téma 

Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru, kde je uvedeno, že vlastní 

webové stránky má více než tři pětiny středních a větších podniků, což představuje 62,8%, 

podíl podniků s webovými stránkami v období od roku 2001 do roku 2006 je uvedeno na obr. 

1.[1] 

 

Obr. 1 Podíl podniků s webovými stránkami rok 2001- leden 2006 

Zdroj: ČSÚ, ICT 5-01 2006[1] 
 

 

2.4  Čtvrtá etapa vývoje – obchodování po internetu 

 

Zlom v obchodování na internetu nastal při vlastním prodeji zboží a služeb. Tímto se internet 

prakticky stal dalším prodejním kanálem, ne jen reklamním a informačním nástrojem, jak 

tomu bylo v předchozích etapách. Tímto zlomem však významně narůstá technologická 

náročnost řešení a také bezpečnostní požadavky. Začátky poskytování informací byly 

anonymní, obchodník nevěděl a hlavně nepotřeboval vědět, kdo si jeho webové stránky 

prohlíží a zajímá se o jeho produkty. V těchto fázích internet víceméně nahrazoval reklamní 

leták. Ovšem jiná situace nastala při vlastním prodeji přes internet, kde je třeba za dodávané 

zboží a služby řádně zaplatit, proto je velice důležité vědět, kdo je zákazník, tohoto zákazníka 

je nutné identifikovat a následně po něm požadovat platbu za zboží, nebo služby. Následně je 

potřeba zboží zákazníkovi doručit, což je také důvod, proč musíme znát zákazníka a jeho 

kontaktní údaje. Existují firmy (internetové obchodní domy), které vzhledem k technologické 
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náročnosti celého řešení, nabízí různé formy softwarového řešení internetového obchodu 

k pronájmu či prodeji.[1] 

 

2.5  Pátá etapa vývoje – elektronické platby 

 

V současně době jednou z nejvyužívanějších služeb, spojených s komerčním využíváním 

internetu, jsou elektronické platby prostřednictvím internetu. Přitom se nemusí jednat o nákup 

služeb a zboží, jelikož klienti bank nechtějí zbytečně navštěvovat jejich pobočky a banky 

rovněž nemají zájem, aby jejich klienti zatěžovali pobočkovou síť rutinními operacemi, které 

je možné provést bez zásahu lidské ruky a tím i bez dalších, zbytečných nákladů. Banky jsou 

finančně velice silné instituce, které jsou schopny investovat příslušné finanční prostředky do 

rozvoje elektronických komunikačních kanálů.[1] 

V roce 2006 byl podíl podniků v České republice využívajících internetové bankovnictví 

z evropských států necelých 18 %, před námi byl Island, Dánsko, Finsko, Slovensko a 

Švédsko. 

 

3. Obchodní využití internetu 

 

Pro obchodní využití internetu se v současné době používá název e-commerce, která lze 

rozdělit na B2B ( Business-to-Business) a B2C (Business-to-Customers). Obě tyto aplikace 

jsou charakterizovány specifickými požadavky na celkové řešení.[1]  

 

3.1 Aplikace B2B  

 

Aplikace B2B je určena pro obchodování mezi obchodními partnery, firmami. Jedná se o 

výměnu dat elektronickou cestou, především informace o obchodních podmínkách (účetní, 

daňové doklady, apod.), která probíhá mezi předem jasně definovanou, ve většině případů, 

uzavřenou skupinou uživatelů. Proces přenosu dat bývá zčásti, nebo zcela automatizovaný. 

Vzhledem k tomu, že v rámci uzavřených B2B systémů se nejedná o velké množství 

uživatelů, objem přenesených dat je relativně velký v častých intervalech, proto klíčovým 

požadavkem je bezpečnost přenosu, průkaznost transakce (nepopiratelnost přijetí či odeslání 

dat) a zajištění integrity přednášených dat. Z hlediska bezpečnosti B2B komunikace jsou 

užívány technologie založené na moderní kryptografii a certifikátech.[1] 
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3.2 Aplikace B2C 

 

Pro B2C (Business-to-Customers) aplikace se užívají názvy jako internetové obchody, 

virtuální obchody, e-shopy a další.  Aplikace je určena pro prodej zboží a služeb koncovým 

uživatelům. Vzhledem k tomu, že na straně klienta není systém, ale člověk, jsou zde důležité 

požadavky na grafickou stránku aplikace, jejich přehlednost a snadná ergonometrie ovládání, 

pravý uživatelský komfort. To jsou základní faktory, dle kterých se z návštěvníka virtuálního 

obchodu stane zákazník, nebo ještě lépe zákazník, který se bude vracet. Také u této aplikace 

je klíčovým požadavkem bezpečnost komunikace, ale forma tohoto obchodování je také 

charakteristická tím, že je do značné míry založena na důvěře a důvěryhodnosti. Často musí 

zákazník věřit, že při doručení zboží je v balíčku právě to zboží, které si objednal a zaplatil.[1] 

 

4. e-Government 

 

Ministerstvo informatiky České republiky definovalo e-Government jako „transformaci 

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 služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné 

správy ve vztahu ke svým uživatelům.“[1,3] 

 

Mezi stěžejní výhody elektronizace státní správy patří rychlost a kvalita služeb občanům, 

jednoduchost, úřední hodiny 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, finanční úspory, transparentnost 

procesů a rozhodování. Bez elektronické komunikace by e-Government neměl význam, jen 

těžko si lze představit, že by uživatel si z elektronické podoby vytiskl formulář, který by 

vyplnil a odnesl by ho na úřad, kde by musel vystát frontu, formulář by poté předal 

úředníkovi, která by ho opět přepsal do počítače do elektronické podoby. Mnohem jednodušší 

je využít elektronickou komunikaci, v elektronické podobě vyplnit formulář, dokument 

elektronickou cestou zaslat příslušnému úřadu. [4,5]  
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4.1  Elektronická podatelna 

 

Další důležitý pojem v oblasti e-Governmentu je elektronická podatelna. Zákon o 

elektronickém podpisu České republiky definuje elektronickou podatelnu jako „pracoviště 

orgánu veřejné moci určené pro příjem a odesílání datových zpráv“, tedy jako základní bod 

při komunikaci občana se státní správou.[1,6]   

Zřízení elektronické podatelny je dáno nařízením vlády ČR č. 495/2004 Sb, které stanoví, že 

pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a 

odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných 

certifikátech, vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (uznávaný 

elektronický podpis), musí k těmto účelům zřídit elektronické podatelny.[1] 

„Elektronická podatelna je úřadem zřízené pracoviště pro příjem a odesílání datových zpráv, 

vybavené potřebnými zařízeními připojenými k veřejné datové síti umožňujícími používání 

uznávaného elektronického podpisu. Jak v roce 2005 tak i v roce 2008 mělo takovéto 

pracoviště všech 13 krajských úřadů. Z organizačních složek státu jich v roce 2008 

elektronickou podatelnu provozovalo 81 %, oproti roku 2005 se jedná o nárůst 25 procentních 

bodů. Ze všech obcí jich podle posledního šetření provozovalo elektronickou podatelnu 31 %. 

Takto nízký podíl je opět zapříčiněn malými obcemi. U obcí s méně než 500 obyvateli jich 

elektronickou podatelnu provozovalo 18 %. U obcí z největší kategorie se podíl obcí s 

elektronickou podatelnou blíží ke 100 %, statistické vyjádření je uvedeno na obr. 2.“[7]  

 

 

 

Obr. 2 Elektronická podatelna* provozovaná organizacemi veřejné správy, k 31.12. 2008 

* % organizací daného typu,  které se zúčastnily šetření[7] 
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4.2  Datové schránky a konverze dokumentů 

 

Dne 1.7.2009 vstoupil v platnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, často bývá nazýván jako zákon o e-Governmentu, který 

zavádí tzv. datové schránky určené k doručování dokumentů veřejné moci a stávají se 

obdobou fyzických poštovních schránek. [1,4] 

 

Povinnost zřídit datovou schránku mají orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené 

zákonem a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Fyzické osoby a  fyzické osoby – 

podnikatelé si mohou nechat dobrovolně zřídit datovou schránku. Subjekty vstupují do 

datových schránek bezpečným způsobem na základě autentizační procedury. Každý úkon 

provedený prostřednictvím datové schránky je doložen vytvořením kvalifikovaného časového 

razítka, datové schránky umožňují užití zaručeného elektronického podpisu přenášených 

zpráv. Tyto technologie zajišťují stejnou důvěryhodnost a právní váhu jako doručení do 

vlastních rukou. [1]  

 

5. Bezpečná komunikace - kryptografie 

 

Elektronická komunikace je již delší dobu běžnou součástí našeho života, ovšem ne každá 

informace je však určena očím a uším každého, čímž je zapotřebí přenášená data chránit. 

Pokud se jedná o komunikaci ve sféře státní správy, financí, zdravotnictví, obchodu, dopravy, 

služeb, apod. je nutné byly stejně důvěryhodné jako klasické procedury prováděné osobně na 

úřadech, či v prodejnách. Důležitým předpokladem je ověření totožnosti, vlastnoručních 

podpisů či archivaci dokumentů. [1] 

 

5.1 Definice základních bezpečnostních cílů 

 

Na základě těchto úvah jsou definovány v souladu s mezinárodními normami základní 

bezpečnostní cíle, jejichž plnění by měl důvěryhodný systém zajistit: [1] 

        - integritu – zabezpečení informací proti modifikaci, změně přenášených dat, 

        - důvěrnost informací – nutnost zabezpečit, aby přístup k důvěrným informacím měly  

           pouze autorizované subjekty ( který je zpráva určena), 

        - nepopiratelnost – schopnost přesvědčit třetí nezávislou stranu o přímé odpovědnosti  
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          subjektu za autorství, vlastnictví, odeslání, případně přijetí zprávy, jedná se o vyšší  

           formu autentizace. [1] 

 

5.2 Ochrana dat 

 

Ochranu informací je možné rozdělit do dvou oblastí. První je ochrana dat u uživatele, či 

správce, kde jsou data pod výhradní kontrolou jediného subjektu. Je možné si představit 

oddělený počítač od dostupných komunikačních sítí, ke kterým má přístup pouze vlastník. 

V současné době je ale těžištěm zájmu bezpečnost elektronických komunikací a s tím spojené 

využití kryptografie. Fyzická ochrana dat je nemožná, neboť si nelze představit ochranu třeba 

jen několik kilometrů dlouhé linky tak, aby z ní nebylo možné odposlechnout signál. Jistou 

bezpečnost nabízí spojení pomocí optického kabelu, ale ani tak nelze mluvit o vysokém stupni 

ochrany. Proto je zde nezbytná možnost logické ochrany dat, šifrování, což znamená 

zašifrovat data na straně odesílatele, data odeslat a na straně příjemce data dešifrovat. Kvalita 

ochrany je pak dána metodou šifrování, typem užitého šifrovacího algoritmu, navržený 

způsob jeho aplikace (kryptografický protokol) a způsob jeho použití s dodržením 

kryptografického protokolu a délkou šifrovacího klíče. Schéma přenosu zpráv šifrovaným 

kanálem je uvedeno na obr. 3. [1] 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                

                                                                                                     

Obr. 3 Přenos zpráv šifrovaným kanálem[1] 

 

 

5.3 Symetrická kryptografie 

Vyznačují se použitím jediného šifrovacího klíče, což znamená, že stejný klíč, který byl 

použit k zašifrování zprávy na straně odesílatele, bude použit i na straně příjemce pro 

dešifrování zpráv. Podstatnou výhodou symetrických šifer je jejich nízká výpočetní náročnost. 
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Algoritmy pro šifrování s veřejným klíčem můžou být i stotisíckrát pomalejší. Na druhou 

stranu velkou nevýhodou je nutnost sdílení tajného klíče, takže se odesílatel a příjemce tajné 

zprávy musí předem domluvit na tajném klíči. Schéma šifrování zpráv symetrickou šifrou je 

uvedeno na obr. 4.[1] 

 

                                                                                                

                                                                                           

 

 

Obr. 4 Šifrování zpráv symetrickou šifrou[1] 

 

 „Jednoduchým příkladem symetrické šifry je tzv. Césarova šifra, která se používala starými 

Římany pro zasílání zpráv mezi legiemi. Každé písmeno zprávy bylo změněno za písmeno, 

které leželo v abecedě o tři místa dále, klíčem potom byla znalost odesílatele i příjemce 

v počtu posunů v abecedě.“ [1]  

V současné době se ve výpočetní technice aplikují symetrické algoritmy ( např. DES, 

TRIPLEDES, který je také uváděn jako 3DES, IDEA, AES ) a to téměř v reálném čase. Přesto 

je možné, že i nejmodernější výpočetní technika dokáže dešifrovat data bez použití a znalosti 

příslušných klíčů, ale to jen za relativně dlouhé období a většími finančními náklady. 

Matematicky lze poměrně přesně vypočítat náklady a čas potřebný k dešifrování dat, volbou 

délky klíče lze tento výsledek zásadně ovlivnit. Přesto i s použitím celého výkonu 

nejmodernějších počítačů není možné v současné době vyzkoušet všechny varianty klíčů 

v čase kratším, než je doba života vesmíru. Nevýhodou použití symetrických algoritmů je 

obtížná distribuce šifrovacích klíčů v rozsáhlých sítích a jejich složitá logistika.[1] 
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5.4 Asymetrická kryptografie, Kryptografie s veřejným klíčem 

V asymetrické kryptografii na rozdíl od symetrické se používá dvojice klíčů, kterou uživatel 

vygeneruje pomocí některého z dostupných softwarových produktů a tím se stává jejich 

jediným majitelem. Tato dvojice klíčů bývá označována jako párová data. [1] 

Jestliže je možno jeden z klíčů (veřejný klíč) zveřejnit, aniž by bylo možné z něho v reálném 

čase odvodit druhý klíč (soukromý klíč), tak se taková kryptografie označuje jako 

kryptografie s veřejným klíčem. V v praxi patří mezi nejčastěji používané asymetrické 

algoritmy (RSA, nebo DSA).[1]  

 

„Princip spočívá v tom, že data šifrovaná jedním z klíčů lze v rozumném čase dešifrovat 

pouze se znalostí druhého z dvojice klíčů a naopak. Jeden z nich, tzv. soukromý klíč (někdy 

nazývaný i privátní) je s maximální únosnou mírou chráněn (ukrýván) majitelem (čipové 

karty, tokeny, diskety v trezoru, atd.), zatímco druhý klíč je naopak zveřejněn (tzv. veřejný 

klíč). Byla-li zpráva šifrována soukromým klíčem a příjemce zprávy má k dispozici 

odpovídající veřejný klíč (a zná jeho vlastníka), kterým zprávu lze dešifrovat, zná odesilatele. 

Protože je veřejný klíč obecně znám všem, nelze soukromým klíčem šifrovanou zprávu 

považovat za zašifrovanou v plném smyslu slova (důvěrnou), ale pouze za autorizovanou 

(nepopiratelnou). Což je principem elektronického podpisu, přenos je znázorněn na obr. 5.“[1] 

                                                                                                             

                                                                                                        

 

Obr. 5 Přenos neadresované, nezašifrované (veřejné), ale autorizované zprávy[1] 

Tento postup ovšem neřeší požadavek důvěrnosti zpráv, tedy nečitelnosti pro neautorizované 

subjekty. Tuto zprávu si může přečíst každý, kdo ji získá. Zprávu lze vložit do elektronické 

obálky tak, že je možno využít šifrování pomocí veřejného klíče adresáta, čímž máme jistotu, 
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že si ji přečte pouze adresát se svým soukromým klíčem, tudíž jen on dokáže otevřít 

elektronickou obálku. Situaci zobrazuje obr. 6. [1] 

                                                                                                            

                                                                                                  

 

Obr. 6 Přenos adresované, zašifrované (důvěrné), ale neautorizované zprávy[1] 

Šifrování a podepisování zpráv s použitím asymetrické kryptografie pracuje tak, že zpráva je 

na straně odesilatele autorizována (podepsána) pomocí soukromého klíče odesilatele, 

autorizován je čitelný text zprávy. Poté je podepsaná zpráva šifrována pomocí veřejného klíče 

příjemce. Následně je na straně příjemce zpráva dešifrována soukromým klíčem příjemce (je 

zajištěna adresnost zprávy) a potom je pomocí veřejného klíče odesilatele ověřena 

identifikace odesilatele a současně je získán čitelný text zprávy. [1] 

Šifrování datových zpráv všeobecně je samostatný úkon, zákon o elektronickém podpisu toto 

šifrování neupravuje. Elektricky podepsaná zpráva může být šifrována, šifrování ale 

nezajišťuje elektronický podpis, což znamená, že pokud elektronicky podepsaná datová 

zpráva není šifrována, je předána v otevřené podobě a osoba, která zprávu jakýmkoliv 

způsobem získá, se s ním může seznámit. [6]                                                                                                                

5.5  Praktické využití 

„Aplikace asymetrických algoritmů je výrazně pomalejší než užití algoritmů symetrických. Je 

to dáno matematickou podstatou asymetrických algoritmů. I proto se zpravidla při tvorbě 

elektronického podpisu nešifruje soukromým klíčem odesilatele celá zpráva, ale nejprve se na 

data použije tzv. hashovací (hash) funkce. Hash funkce je jednosměrná transformace, která 

z variabilních vstupních veličin vytvoří jednoznačnou hodnotu (řetězec) pevné délky, která se 

nazývá hash hodnota. Mezi v praxi nejčastěji užívané hashovací funkce patří MD-5, SHA-1 a 
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dnes stále více populární rodina funkcí SHA-2. Hash hodnota představuje zhuštěnou hodnotu 

dlouhé zprávy, ze které byla vypočtená, ve významu „digitálního otisku prstu“ (nebo 

„vzorku“) velkého dokumentu. Opačný proces je nemožný díky požadavku jednosměrnosti 

hash funkce.“ [1] 

5.6  Hashovací funkce  

U hashovací funkce z hlediska bezpečnosti je velice důležitá odolnost vůči získání předlohy 

(z dané hash hodnoty nelze získat původní dokument). Je také důležité, aby nebylo možné 

získat jinou předlohu, která by odpovídala hash hodnotě původního dokumentu a dále je 

důležité, aby hashovací hodnoty byl odolné vůči nalezení kolize, z čehož je zřejmé, že je 

nemožné najít dva dokumenty se stejnou hash hodnotou. Bezpečnost hashovacích funkcí je 

jedním z klíčových parametrů bezpečnosti elektronického podpisu. Výpočet hash hodnoty 

zprávy probíhá tak, že se nejdříve při podpisu zprávy vypočte hash hodnota zprávy a ta se 

zašifruje některým symetrickým algoritmem s použitím soukromého klíče. Výsledkem je tzv. 

elektronický podpis, který je poté odeslán jako příloha zprávy, nebo v samotném bloku. 

Následná kontrola elektronického podpisu zprávy u příjemce probíhá tak, že ke zprávě je 

příjemcem podle stejného algoritmu spočítána nová hash hodnota a ta je následně srovnána 

s dešifrovanou hash hodnotou obsaženou v dodatku zprávy, obě tyto hodnoty si musí být 

rovny. [1] 

Pro vytvoření elektronicky podepsané a zašifrované zprávy lze použít také tento postup: 

Odesilatel zprávy nejdříve vypočítá hash hodnotu zprávy a tu následně zašifruje svým 

soukromým klíčem, čímž následně vznikne elektronický podpis této zprávy. Poté zprávu 

zašifruje veřejným klíčem adresáta, čímž jí znečitelní pro neautorizované subjekty. Takto 

upravená zpráva je společně s elektronickým podpisem zaslána po síti adresátovi, který jí 

nejdříve dešifruje za pomocí svého soukromého klíče, čímž se zpráva stane čitelná. Podpis 

následně ověří výpočtem hash hodnoty zprávy a jejím srovnáním s dešifrovanou hash 

hodnotou z elektronického podpisu. Pokud jsou srovnávané hash hodnoty shodné, je zřejmé, 

že elektronický podpis vytvořil daný odesílatel a zpráva navíc nebyla po jejím podepsání 

změněna, což znamená, že byla zaručena kontrola integrity zprávy. [1]  

Vzhledem k tomu, že výše uvedený postup by v případě delších zpráv trval na obou 

komunikujících stranách neúměrně dlouho, není tohle využití v bezpečné komunikaci typické. 

Častěji se k šifrování zpráv používá model, ve kterém je asymetrická kryptografie použita 
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pouze k tvorbě elektronického podpisu a bezpečné výměně klíčů pro symetrickou 

kryptografii, která je užita k vlastnímu šifrování přenášených dat.  Zde se vyžaduje předem 

dohoda o formátu přenášených dat a systému jejich šifrování. [1] 

5.7  Správa kryptografických klíčů 

Při bezpečně elektronické komunikaci je pravděpodobně nejproblematičtějším bodem správa 

a uchovávání kryptografických klíčů. Při využití symetrické kryptografie je zapotřebí 

s maximální možnou mírou bezpečnosti uchovávat šifrovací klíče se seznamem příslušných 

komunikačních partnerů, což je však v rozporu s nutností poměrně časté změny klíče 

v souvislosti s dobou potenciálního prolomení těchto algoritmů. [1]  

Jednodušší situace nastává při použití kryptografie asymetrické, ovšem ani v tomto případě 

nestačí chránit jen soukromý klíč. Je velice důležité uchovávat veřejné klíče všech 

komunikujících účastníků a k nim také jednoznačnou identifikaci vlastníků těchto klíčů. 

Nezbytnou součástí a nutností je předání veřejných klíčů před začátkem vůbec první 

vzájemné komunikace bezpečným kanálem, což při větším počtu vzájemně komunikujících 

subjektů může být dosti závažný problém. Uchování výše uvedených informací se tak může 

stát tím nejslabším článkem bezpečné komunikace a může zcela znehodnotit veškeré snahy o 

vysoké zabezpečení přenášených dat. [1] 

6. Certifikáty 

„Certifikát slouží k důvěryhodnému předání dat pro ověřování elektronického podpisu 

podepisující osoby. Jedná se o datovou zprávu, která je vydána poskytovatelem certifikačních 

služeb a která spojuje data pro ověřování podpisu s podepisující osobou a umožňuje 

s dostatečnou spolehlivostí a věrohodností ověřit, ke které osobě se data pro ověřování 

elektronického podpisu vztahují. Vydáním certifikátu poskytovatel stvrzuje, že data pro 

ověřování elektronického podpisu patřící určité osobě a že ve spojení s daty pro vytváření 

elektronického podpisu podepisující osoby vykonávají požadované funkce. Certifikát tedy 

představuje spojení mezi daty pro ověřování elektronického podpisu a identitou určité 

osoby.“[6]  

Pokud se jedná o nejjednodušší formu certifikátu, tak obsahuje obvykle veřejný klíč, jméno a 

další údaje, které zajišťují jednoznačnou identifikaci subjektu, kterému byl certifikát vydán. 
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Běžně používané certifikáty obsahují také datum počátku a ukončení platnosti, jméno 

certifikační autority, která certifikát vydala, sériové číslo a další informace. Vydavatelem 

certifikátů může být téměř kdokoliv, pokud má k dispozici potřebnou technologii, většinou se 

ovšem jedná o specializované poskytovatele certifikačních služeb, v dnešní době se častěji 

používá název „Certifikační autorita“.[1] 

6.1 Struktura certifikátu 

„Struktura certifikátů běžně užívaných pro bezpečnou komunikaci prostřednictvím internetu 

je popsána v doporučení RFC-3280 ( Request for Comments ) Internet X.509 Public Key 

Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. Toto doporučení je 

odvozeno od doporučení ITU X.509. Původní verze standardu X.509 byla verze 1, která byla 

zveřejněna roku 1988, dnes je běžně užívána veze 3.“[1] 

Seznam RFC struktur je uveden např. http://www.cryptoworld.info/normy/rfc/rfc.htm# 

s komentářem Mgr. Pavla Vondrušky. 

6.2 Klientský certifikát 

     „Klientský certifikát v textové podobě s rozborem jednotlivých základních položek 

certifikátu a jejich vysvětlení:   

 

Certifikate: 

  Data:Version: 3 (0x2)
1 

   Serial Number: 10142868 (0x9ac494)
2 

   Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
3 

   Issuer: C=CZ, CN=I.CA – Qualified root certificate, O=První certifikační autorita, a.s. 

   Validy 

     Not Before: Aug 28 08:56:25 2009 GMT 

     Not After: Aug 27 08:56:25 2010 GMT
5 

   Subject: C=CZ, CN=Petr Budiš, O=První certifikační autorita, a.s./Email=budis@ica.cz, 

SN=ICA-10050831
4 

   Subject Public Key Info: 

     Public Key Algorithm: rsaEncryption 

     RSA Public Key: (1024 bit) 

       Modulus (1024 bit): 

         00:e1:c3:f8:f0:c2:c4:58:de:17:18:1f:fa:42:97: 

         b8:1e:3f:8a:6a:b7:18:66:b9:b7:f7:75:83:bd:6b: 

         83:94:b7:d6:d8:19:18:20:5f:cf:48:e2:28:87:b1: 

mailto:a.s./Email=budis@ica.cz
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         d0:be:ac:84:9b:0b:e7:57:3a:f5:a1:51:8c:92:05: 

         24:73:b9:bc:cc:a4:58:ba:b7:87:66:9c:1c:83:c1: 

         2f:23:e6:15:cc:1a:df:6d:e2:0f:28:02:f8:1f:a1: 

         e1:50:81:77:1f:e2:80:72:c3:72:7c:09:13:cd:9c: 

         1b:cc:94:53:2a:69:26:41:4a:b3:f6:26:59:d6:c1: 

         39:92:10:9f:be:70:d3:23:e7 

       Exponent: 65537 (0x10001)
6 

     X509v3 extensions 

       X509v3 Subject Alternative Name: 

         othername:IK MPSV:1491424209 

       X509v3 Key Usage: critical 

         Digital Signature, Non Repudiation 

       X509v3 CRL Distrubution Points: 

         URI:http://gcrldp1.ica.cz/qica05.crl 

         URI:http://gcrldp2.ica.cz/qica05.crl 

         URI:http://gcrldp3.ica.cz/qica05.crl 

 

       X509v3 Authority Key Identifier: 

keyid:51:2E:5F:59:81:25:FF:D1:FE:86:E8:87:2E:D6:8D:0D:59:34:2B:BD 

 

       X509v3 Subject Key Identifier: 

         79:2C:0F:93:C0:AA:4E:3D:F1:72:A4:08:30:4D:09:63:26:90:7C:B8 

       X509v3 Certifikate Policies: 

         Policy: 1.3.6.1.4.1.23624.1.4.10.3 

          User Notice: 

               Explicit Text: Tento kvalifikovany certifikat je vydan v souladu se zakonem CR 

227/2000 Sb. v platnem zneni. 

 

     qcStatements: 

       0 

0.....F.. 

   Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

    ca:0e:27:b1:4b:6c:1b:05:15:2b:75:d6:70:de:6c:47:e1:95 

     67:b1:6a:43:e1:cc:da:be:b3:2f:d3:9b:28:bb:ed:e7:f6:8b 

     0f:77:9c:45:a5:f7:f4:f5:ff:6f:c8:e7:9f:fb:5d:3f:3e:39 

     d7:2a:51:e9:f4:5e:ee:79:c1:3f:83:a4:82:2b:b4:c8:77:d9 

     b2:fc:4a:32:c8:e9:84:60:4f:51:61:9f:b8:d2:bb:1a:d6:6a 

     4b:5b:f5:72:05:59:e4:a0:c0:fd:b0:ca:9f:89:eb:8c:fa:90 

     32:f4:bf:ab:41:0d:98:9a:7a:68:be:dd:53:37:d0:46:66:4d 

     70:f0:e5:69:55:6b:04:4d:d5:9c:65:00:e6:9b:1c:36:d4:c3 

     84:96:d6:82:ee:8a:ac:1b:f1:ad:85:1b:61:d9:85:a8:58:95 

     9c:1c:59:a8:50:b0:33:fa:c9:f5:32:af:05:fa:66:ac:ba:76 

     66:55:ef:d2:25:4d:82:22:a5:30:2b:4b:ea:6b:8d:f1:9a:0f 

     fb:4f:26:5d:8f:66:dd:8b:b3:4d:41:7f:80:1d:ae:8d:54:47 
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     c5:36:15:51:b7:a0:08:8c:51:d2:19:04:8a:b4:52:f5:a8:3b 

     9c:4b:7e:73:fa:62:ed:fe:28:d3:4b:ab:58:12:d3:31:f3:1b 

     bb:7b:59:bc
7 

 

 

6.3  Popis jednotlivých položek je uváděn podle číselných odkazů 

uvedených  přímo v textové podobě certifikátu: 

 

1. Položka Version určuje, podle které verze normy X.509 byl příslušný certifikát vydán. 

Hodnota 3 určuje, že certifikát je vydán podle normy X.509 verze 3, která se od 

předchozí verze liší především rozsahem položek v certifikátu. Vrátíme-li k výše 

uvedené podobnosti certifikátu a běžného průkazu totožnosti, určuje tato položka typ 

dokladu a jeho specifikaci. Občanské průkazy byly také vydávány v různých verzích, 

například červené knížečky nebo různé typy plastových karet. 

2. Čislo certifikátu je uvedeno v položce Serial number. Toto číslo musí být jednoznačné 

v rámci konkrétní certifikační  autority. Lze tedy říci, že identifikátor vydavatele  

(Issuer) společně s číslem certifikátu tvoří jednoznačný identifikátor certifikátu. 

Obdobou čísla certifikátu je číslo osobního dokladu. 

3. Algoritmy, které použila CA k podpisu certifikátu, jakožto elektronického dokumentu, 

jsou uvedeny v položce Signature Algorith. V našem případě se jedná o hashovací 

funkci SHA-1 a RSA algoritmus asymetrické kryptografie. 

4. Jména (identifikace) vystavitele (Issuer) a vlastníka (Subject) jsou definována normou 

X.501. Položky jedinečných jmen identifikující tyto subjekty bývají často označovány 

zkratkou DN (Distinguished name). DN je soubor identifikátorů objektů (například 

Country (C), Organization (O) nebo common name (CN) – běžné jméno) a jejich 

hodnot, například C=CZ. 

5. Platnost každého certifikátu je časově omezena. Obvyklá doba platnosti komerčních i 

kvalifikovaných certifikátů je jeden rok, což je i příklad výše uvedeného certifikátu. 

Platnost certifikátu je v praxi udávána počátkem platnosti (Not Before) a koncem 

platnosti certifikátu (Not After), tedy časem, před kterým a po kterém již není certifikát 

platný. 

6. Položka Subject Public Key Info je spojena s veřejným klíčem vlastníka certifikátu. Tato 

položka je složena ze dvou základních informací, tedy určení, pro jaký algoritmus byl 
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veřejný klíč vytvořen (v našem případě je to opět algoritmus RSA), a dále vlastní 

hodnoty klíče.  

7. Norma X.509 ve verzi 3 umožňuje použití takzvaných rozšířených certifikátů, 

certifikátů s rozšířenými položkami. Definice rozšíření je poměrně volná a závisí na 

přístupu každé CA a její politiky. Mezi obvykle užívaná rozšíření patří identifikátory 

klíče CA a vlastníka certifikátu, identifikace certifikační politiky, podle které je 

certifikát vydán, odkaz na distribuční body seznamu zneplatněných certifikátů nebo 

omezení použití certifikátů. 

8. Identifikátory klíče CA zjednodušují identifikaci vydavatele klientského certifikátu. 

Certifikační autority mají obvykle více certifikátů a identifikátor klíče zajišťuje 

jednoznačnou vazbu mezi klientským certifikátem a jeho vydavatelem. 

9. Stejně, jako mají CA obvykle více svých certifikátů, mohou vydávat například z důvodů 

vývoje legislativy, technologických změn či požadavků zákazníků certifikáty podle 

různých certifikačních politi. Identifikátor politiky, podle které je klientský certifikát 

vydán, je uveden v položce Certificate Policy. 

10. Poslední položkou certifikátu je podpis certifikační autority, kterým ztvrzuje platnost a 

důvěryhodnost certifikátu.“[1] 

 

6.4  Certifikační autorita 

Certifikační autorita (certification-servise-provider) je nezávislý a důvěryhodný subjekt, který 

vydaným certifikátem zaručuje identifikaci subjektu s jeho dvojicí klíčů (elektronickou 

identitu) následně s jeho elektronickým podpisem. Hodnota digitálního certifikátu je úměrná 

míře důvěry, kterou máme k údajům v něm uvedených. Proto je pro certifikační autoritu 

nejdůležitější důvěra, kterou vůči svému okolí vzbuzuje (tj. že nevydá digitální certifikát s 

nepravdivými údaji). Certifikační autorita proto musí pečovat o svoji důvěryhodnost, jinak by 

nebylo možné využít principu přenosu důvěry. Důvěryhodnost certifikační autority můžeme 

posoudit podle jejích webových stránek, použitého mechanismu ověření údajů, které žadatel o 

digitální certifikát předkládá a dalších znaků, jako například články v tisku a elektronických 

médiích. Cena vydaného certifikátu většinou odpovídá o této těžko exaktně definovatelné 

míře důvěry. [1] 
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6.5.  Kvalifikovaný certifikát 

 

Je certifikát, který má náležitosti stanovené zákonem o elektronickém podpisu a byl vydán 

poskytovatelem certifikačních služeb, splňující podmínky stanovené tímto zákonem pro 

poskytovatele certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty.[6]  

 

„Dle § 12 uvedeného zákona kvalifikovaný certifikát musí obsahovat: 

a. označení, že 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 s 

příslušným označením, že se jedná o pseudonym,  

d. zvláštní znaky podepisující osoby, vyžaduje-li to účel kvalifikovaného certifikátu,  

e. data pro ověřování podpisu, která odpovídají datům pro vytváření podpisu, jež jsou 

pod kontrolou podepisující osoby,   

f. elektronickou značku poskytovatele certifikačních služeb založenou na 

kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele, který kvalifikovaný certifikát 

vydává,  

g. číslo kvalifikovaného certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifikačních 

služeb,  

h. počátek a konec platnosti kvalifikovaného certifikátu,  

i. případně údaje o tom, zda se používání kvalifikovaného certifikátu omezuje podle 

povahy a rozsahu jen pro určité použití,  

j. případně omezení hodnot transakcí, pro něž lze kvalifikovaný certifikát použít.“ citace 

zákona“.[6]  

6.6   Zveřejňování kvalifikovaných certifikátů 

„Na základě četných dotazů zveřejnilo Ministerstvo vnitra informaci ke zveřejňování 

kvalifikovaných certifikátů.  Se zveřejněním vydaného kvalifikovaného certifikátu v seznamu 

vydaných kvalifikovaných certifikátů může dát držitel certifikátu souhlas, a to při uzavření 

příslušné smlouvy. Seznamy vydaných kvalifikovaných certifikátů vedou poskytovatelé 

certifikačních služeb. Příjemce datové zprávy ověřuje platnost elektronického podpisu, a to 

včetně platnosti kvalifikovaného certifikátu. Pro ověření platnosti elektronického podpisu 

využívá veřejný klíč z certifikátu a pro ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu využívá 

údaje o platnosti daného certifikátu, údaje o umístění CRL (seznamu zneplatněných 
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certifikátů) a také údaj o certifikační politice, podle které byl certifikát vydán. Proto je nutné, 

aby příjemce (resp. spoléhající se strana) měl certifikát k dispozici. Zpravidla jej dostane 

současně s podepsanou zprávou. Pokud tomu tak v případě některých aplikací nebo nastavení 

aplikací není, musí být certifikát „online“ dostupný v seznamu vydaných kvalifikovaných 

certifikátů. Nemá-li příjemce certifikát k dispozici, nemůže platnost certifikátu, ani 

elektronického podpisu, ověřit. Naopak orgány veřejné správy nemohou odmítnout 

akceptovat elektronický podpis u zprávy, ke které je připojen kvalifikovaný certifikát, pokud 

tento certifikát není zveřejněn na seznamu vydaných certifikátů poskytovatele. V průběhu 

ověřování platnosti certifikátu dochází k ověření platnosti všech certifikátů v certifikační cestě 

(pokud by měl orgán veřejné správy pochybnost o subjektu, který kvalifikovaný certifikát 

vydal, je možné se spolehnout na obsah kořenového certifikátu poskytovatele, který 

poskytovatel i ministerstvo zveřejňuje na svých webových stránkách). Osoba, která žádá o 

vydání kvalifikovaného certifikátu, by tedy měla pečlivě zvážit, zda se v případě, že nedá 

souhlas se zveřejněním svého certifikátu, nevystaví zbytečným problémům.“[8] 

6.7   Výběr nejvýznamnějších certifikačních autorit České republiky[9] 

První certifikační autorita a.s. 

„I.CA zahájila poskytování svých služeb v roce 1996 jako součást produktového portfolia 

společnosti PVT, a.s. Postupně I.CA přerostla hranice projektu a tak byla počátkem roku 2001 

založena dceřiná společnost PVT, a.s. s názvem První certifikační autorita, a.s. Tato 

společnost převzala od mateřské společnosti veškeré činnosti, které bezprostředně souvisí s 

poskytováním certifikačních služeb. V současnosti je společnost vlastněna několika 

významnými společnostmi, a to: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Asseco, a.s. a Státní tiskárna cenin s.p.   

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil První certifikační autoritě, a.s. I.CA akreditaci pro 

výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 

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

certifikátů určených zejména pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci I.CA zahájila dne 

25.3. 2002 plně v intencích výše uvedeného zákona. Ministerstvo informatiky ČR udělilo 

společnosti První certifikační autorita, a.s. rozšířenou akreditaci pro výkon činnosti 

akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu s účinností od 01. 02. 2006. Od tohoto data je I.CA oprávněna 
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poskytovat kvalifikované certifikační služby nejen v oblasti kvalifikovaných certifikátů, ale i 

v oblastech kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek.   

Další údaje:  Sídlo: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 19000 

               Pracoviště: Kovanecká 2124/30 Praha 9,  IČ: 26 43 93 95,  DIČ: CZ26439395.“[10] 

 

Certifikační autorita Czechia s.r.o. 

„Certifikační autorita Czechia, s.r.o. zahájila svou činnost již v roce 1999, tehdy však pod 

jménem Altimo, s.r.o. Společnost se orientovala na poskytování standardních internetových 

služeb. Úspěšný a dynamický rozvoj vyústil v akvizici společností ZONER software, s.r.o. 

Společnost se pak postupně specializovala na vývoj dalších projektů, zejména v oblasti 

bezpečnosti internetových aplikací a bezpečné komunikace. Počátkem roku 2000 začala pro 

ZONER software připravovat projekt Certifikační autority Czechia. V roce 2002 pak plně 

přebrala od mateřské společnosti ZONER software veškeré činnosti a služby přímo 

související s poskytováním certifikačních služeb. Na podzim roku 2002 došlo k přejmenování 

společnosti na Certifikační autorita Czechia, s.r.o. 

Další údaje:  Certifikační autorita Czechia, s.r.o., Nové sady 18, 602 00 BRNO, IČO:  

                          25557696, DIČ: CZ25557696.“ [11] 

 

PostSignum QCA – certifikační autorita České pošty s.p. 

„Česká pošta s. p. se stala akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dne 3.8.2005 

na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR. Seznam poboček na celém 

území České republiky je uveden na webových stránkách.  

další údaje: Česká pošta s.p. , Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: 47114983.“ [12] 

 

Certifikační autorita eIdentity a.s. 

 

„Společnost eIdentity a.s. vznikla počátkem roku 2004 s jasnou orientací na komplexní služby 

v oblasti správy elektronické identity. Udělení akreditace je významný moment při budování 

důvěryhodných služeb pro naše zákazníky a partnery. Společnost eIdentity a.s. bude aktivně 
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napomáhat rozvoji bezpečné elektronické komunikace mezi obchodními partnery, jednotlivci, 

státní správou a samosprávou. 

další údaje: eIdentity a.s., ul. Vinohradská č. 184/2396, Praha 3, 130 00IČ:27112489.“[13] 

 

7. Elektronický podpis 

V současné době neexistuje oblast našeho života, kde bychom se nesetkali s počítačem 

v jakékoliv podobě, ať už v zaměstnání, v obchodě, v hospodě, u lékaře, samozřejmě v bance, 

v pohřební službě, také v kterémkoliv úřadu veřejné správy. Postupný přechod od papírových 

dokumentů do elektronické podoby probíhá všude ve světě a všude ve světě je problémem 

zrovnoprávnění elektronického zápisu s papírovým z hlediska zákona. 

 

Základním krokem pro úspěšné zavedení této formy výměny informací je vytvoření jasných a 

jednoznačných pravidel pro elektronickou komunikaci ve všech jejích podobách. [1]  

 

„Elektronický podpis je zpravidla chápán jako číslo, které vytváří podepisující osoba pomocí 

svých dat pro vytváření elektronického podpisu a pomocí zprávy, kterou podepisuje.  

Elektronický podpis je jiný pro dvě odlišné zprávy, závisí na podepisované zprávě, nelze jej 

tedy koupit ani jinak obdobně získat. Přísně vzato by se pod pojem „elektronický podpis“ 

vešel i podpis, který je napsán z klávesnice PC. Takový podpis příliš velkou důvěru 

nevzbuzuje – je těžké identifikovat a prokázat, kdo jej skutečně napsal. Elektronickým 

podpisem je tedy v praxi zpravidla míněn zaručený elektronický podpis. Ten umožňuje 

vytvářet technologie digitálních podpisů.“[6] 

 

„V případě, že zpráva byla podepsána zaručeným elektronickým podpisem: 

 

1. fyzická osoba (podepisující osoba), která zprávu podepsala, nemůže popřít, že je 

původcem této zprávy (nepopiratelnost původu) 

2. je možné zjistit, zda zpráva nebyla změněna poté, co byla podepsána (zachování 

integrity zprávy, tj. její celistvosti), 

3. je možné zjistit identitu podepsané osoby,  

4. je zajištěna právní akceptovatelnost podpisu.“ [6]  
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7.1  Princip elektronického podpisu 

 

Elektronický podpis můžeme použít k přenosu zprávy jako prostého textu, jestliže příjemce 

zprávy musí identifikovat a ověřit jejího odesílatele. Podpis zprávy nemění obsah vlastní 

zprávy, ale vytvoří řetězec znaků elektronického podpisu, který může být následně připojen 

ke zprávě, nebo může být odeslán zvlášť, nezávisle na zprávě. Elektronický podpis obsahuje 

relativně malý objem dat, které jsou zašifrovány privátním klíčem odesílatele, při jeho 

rozšifrování se použije veřejný klíč odesílatele, který nám zaručí, že data byla zašifrována 

odesílatelem, nebo někým, kdo má přístup k privátnímu klíči.  

 

7.2  Proces vytváření a ověřování elektronického podpisu 

 

Elektronický podpis je vytvořen pomocí veřejně dostupných algoritmů a privátního klíče a 

ověřen odpovídajícím veřejným klíčem, systém je znázorněn na obr. 7. 

 

 

                                                             

                                                             

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Proces vytváření a ověřování elektronického podpisu[14] 

 

7.3  Proces vytváření elektronického podpisu 

 

V průběhu vytváření elektronického podpisu je v první fázi z vlastní zprávy vytvořena 

hodnota hash funkce, výsledná hodnota je následně v další fázi podepsána s využitím 

zpráva jako 
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privátního klíče odesílatele. Samotný proces podepsání znamená zašifrování hodnoty hash 

funkce privátním klíčem, systém je znázorněn na obr. 8. 

 

 

 

 

                                                                   výsledek  

                                                                             hash funkce 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Proces vytváření elektronického podpisu[14] 

 

7.4  Proces ověření elektronického podpisu 

 

Pro kontrolu elektronického podpisu je zapotřebí mít zaslanou zprávu a elektronický podpis. 

Ze zprávy se vytvoří hash hodnota stejným postupem, jaký byl použit při vytvoření 

elektronického podpisu. Následně veřejným klíčem odesílatele se rozšifruje hodnota hash 

funkce v elektronickém podpisu, která byla vytvořena při podepisování. Pokud se první 

hodnota hash funkce shoduje s rozšifrovanou hodnotou je jisté, že se jedná o zprávu, kterou 

odesílatel podepsal, odeslal a nebyla změněna, proces ověření je znázorněn na obr. 9. 
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Obr. 9 Proces ověřování elektronického podpisu[14] 
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7.5  Právní úprava elektronického podpisu 

 

„V České republice je z pohledu elektronického podpisu klíčovým legislativním dokumentem 

zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

byl přijat v roce 2000 a Česká republika se tak stala třetí zemí, kde vstoupil v platnost zákon 

upravující užívání elektronického podpisu.“[1] 

 

Uvedený zákon definuje elektronický podpis jako „údaje v elektronické podobě, které jsou 

připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda 

k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.“[6] 

 

„Česká legislativa má navíc v porovnání s legislativami většiny zemí Evropské unie jeden 

prvek a to „elektronickou značku“, což jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené 

k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které splňují následující požadavky: 

 

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci 

prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, 

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředku pro vytváření 

elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní 

kontrolou, jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že 

je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“[1] 

 

Pokud je dokument opatřen elektronickým podpisem je zřejmé, že se osoba, která dokument 

podepsala, před jeho podepsáním seznámila s jeho obsahem. Pokud je ovšem dokument 

opatřen elektronickou značkou, je předpoklad, že tento krok byl učiněn automaticky bez 

ověření obsahu zprávy. Zatímco podepisující osobou je v souladu se zákonem o 

elektronickém podpisu pouze fyzická osoba, tak elektronickou značku může být vytvářet 

fyzická osoba, právnická osoba, nebo organizační složka státu, což je důležité k určení 

odpovědnosti ke konkrétním úkonům provedeným elektronicky.[1] „Odlišnost elektronické 

značky a zaručeného elektronického podpisu má především právní charakter. Elektronický 

podpis vytváří fyzická osoba (stejně jako vlastnoruční), elektronickou značkou může datové 

zprávy označovat i právnická osoba nebo organizační složka státu. Lze ji přirovnat k otisku 

úředního razítka. Použití elektronické značky vydávání urychlí, protože značkami budou 

http://www.datoveschranky.info/slovnik-pojmu/#fo
http://www.datoveschranky.info/slovnik-pojmu/#datovazprava
http://www.datoveschranky.info/slovnik-pojmu/#datovazprava
http://www.datoveschranky.info/slovnik-pojmu/#po
http://www.datoveschranky.info/slovnik-pojmu/#ovm
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dokumenty moci být opatřovány automatizovaně, bez nutnosti ověření obsahu každé 

označované datové zprávy. Předpokladem je samozřejmě zadání náležitých parametrů 

vydávaných datových zpráv a odpovídající bezpečnostní opatření.“[15] 

 

7.6  Datové schránky a elektronický podpis 

 „Lze pomocí datové zprávy přenášet dokumenty, které obsahují externí elektronický podpis, i 

když formáty elektronického podpisu nejsou vyjmenovány v prováděcí vyhlášce? 

Vyhláška č. 194/2009 Sb. upravuje pouze přípustné formáty datové zprávy dodávané do 

datové schránky. Datovou zprávou se dle § 19 zákona č. 300/2008 Sb. rozumí dokument 

orgánů veřejné moci a úkon prováděný vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové 

schránky. Zákon 300/2008 Sb. a související právní předpisy umožňují a v některých 

případech dokonce přímo ukládají, aby tyto datové zprávy byly elektronicky podepsány a 

bylo k nim připojeno časové razítko. Tím pádem je nutné, aby informační systém datových 

schránek umožňoval kromě doručování vlastních dokumentů i doručování elektronických 

podpisů a časových razítek v běžně rozšířených formátech.  

Formáty: 

CER, CRT, DER, PK7 - formáty certifikátů dle standardu X.509, 

P7B, P7C, P7F, P7M, P7S - formáty certifikátů a elektronických podpisů dle PKCS#7  

TST - formát pro elektronické razítko.“[16] 

 

 

8. Elektronická komunikace v současnosti 

8.1  Současný stav využívání Elektronického podpisu 

Zavedení datových schránek znamenal velký krok k přechodu na e-government. Datové 

schránky mají svého předchůdce, prozatím neúspěšný elektronický podpis, který se řídí 

zákonem z roku 2000. 

Elektronický podpis dává možnost připojit k elektronickému dokumentu jednoznačnou 

a prokazatelnou identifikaci odesilatele. Od zavedení měl za cíl dosáhnout vyřizování 

původně papírové a osobní agendy se státními úřady výhradně elektronickou poštou. 
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V současné době ovšem víme, že systém neuspěl i přesto, že je technicky plně funkční. 

Uvedený neúspěch je myšlen v tom smyslu, že je minimálně využíván ve styku občanů či 

firem s úřady (státem) a naopak. Proč je elektronický podpis neúspěšný? Pokud nebyl 

rozšířený v dřívější době krátce po jeho zavedení, není nic divného, ale v roce 2010 jsou 

technické možnosti případných zájemců o elektronický podpis podstatně lepší.  

Proto si můžeme klást další otázku, zda mají vůbec datové schránky uspět, když se to 

nepodařilo elektronickému podpisu? V případě elektronického podpisu stát stanovil zákonem, 

že je rovnocenný fyzickému, ověřenému podpisu a doufal, že se trh postará o zbytek. Kdo 

chce, elektronický podpis může využívat, ale také nemusí, ať už se jedná o podnikatele, nebo 

soukromé osoby. Totéž platí o certifikačních autoritách, kdo chce, může se jí stát a nabízet 

elektronické podpisy a certifikáty. Ovšem čas ukázal, že to nestačí. Jednotlivá ministerstva a 

úřady přistupovaly k zadání o užívání elektronického podpisu laxně, v některých případech 

tuto možnost úplně ignorovaly a vlastně ignorují dodnes. Proto se stávalo a v současné době 

ještě stává, že občan zašle na úřad elektronický dopis a úřad mu následně odpověděl 

v papírové podobě s doručenkou. Takže pokud si podnikatel, nebo fyzická osoba vyřídila 

elektronický podpis, stejně musel absolvovat cestu na úřad, případně k notáři k ověření 

podpisu. Ovšem na druhé straně ani z řad podnikatelů jich málo elektronický podpis 

využívalo a využívá a to i v případech, kdy by ho využívat mohli.[17]  

 

8.2  Datové schránky 

Datové schránky zřídilo ministerstvo vnitra, jelikož logičtější ministerstvo informatiky bylo 

zrušeno, ale co je hlavní, jsou pro podnikatele povinné. Datová schránka je tedy centrální  

„P.O. box“ pro styk se státem. a podnikatel musí povinně datovou schránku využívat 

k přijímání informací od státu, datovou schránku kupodivu nemusí používat pro odesílání 

informací a zpráv. 

„Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů 

veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování 

v listinné podobě. Povinně musí tento systém využívat právnické osoby a orgány veřejné 

moci, a to od 1.11.2009. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Pokud 

tak učiní, orgány veřejné moci jsou povinny ji využívat i vůči nim. Fyzickým osobám žádná 
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takováto povinnost nevyplívá, mohou nadále využívat oba typy komunikace, tedy 

elektronickou i listinnou. Datové schránky nejsou povinné ani pro podnikající fyzické osoby. 

Výjimkou z této skupiny jsou však advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, notáři a 

exekutoři. Na tyto podnikatele se vztahuje přechodné období, po jehož uplynutí bude 

schránka zřízena automaticky. Zatím není možná komunikace mezi právnickými ani mezi 

fyzickými osobami navzájem. Zprávy, které přijdou do datové schránky, podléhají stejným 

pravidlům jako poštovní zásilky, tzn., zpráva je považována za doručenou okamžikem 

přihlášení do systému, anebo deset dní po jejím doručení, aniž by se majitel datové schránky 

do systému přihlásil.“[18] 

Tato povinnost přijímat poštu znamená, že úřady již přestanou podnikatelům a dalším osobám 

se zřízenou datovou schránkou doručovat písemnosti fyzickou cestou a budou doručeny 

elektronicky. Tohle striktní rozhodnutí má jednu velkou výhodu, podnikatelé a osoby, které se 

do současné doby soudům a úřadů vyhýbaly, mají problém. Je spousta případů, kdy nebylo 

možné se domoci práva, protože nebylo možné druhé straně – podnikateli - doručit 

předvolání, nebo nějakou písemnost, který se většinou úmyslně vyhýbal odpovědnosti za 

škody, které svým „podnikáním“ napáchal. Samozřejmě i zde platí výjimky, pokud 

podnikatelský subjekt prokazatelně nemohl technicky nebo fyzicky datovou schránku vybrat, 

což ale není případ několik let tzv. mrtvých firem, jelikož firma si musí sama zřídit datovou 

schránku, což se týká firem dnes aktivních, nebo nově založených. Datové schránky jsou 

zcela jistě úspornou novinkou, ale jsou také prostředkem k tomu, aby si lidé, podnikatelé a 

stát na elektronický datový styk zvykli. Dalším možným krokem může být využití datových 

schránek mezi firmami k zasílání například faktur, jelikož těch je v současné době v papírové 

podobě stále moc. Je zřejmé, že zavedením datových schránek ušetří více stát, ale hlavně se 

ušetří papír a zmizí rutinní práce úředníků a firem spojené s užíváním papíru. Z počátku je 

slyšet spoustu negativních ohlasů z řad podnikatelů, ale také z řad úředníků, ale časem si 

všichni na systém zvyknou, protože jim nic jiného nezbývá. A to je také rozdíl mezi datovou 

schránkou a elektronickým podpisem, ke kterému nebyl nikdo nucen. Ve větších firmách 

s administrativními pracovníky nebudou datové schránky obsluhovat ředitelé, nebo majitelé, 

ale tito zaměstnanci, kteří se na to rychle a snadno zvyknou, v krátké době se bude jednat jen 

o rutinu a nakonec asi budou všichni rádi, že datové schránky mají a nebudou muset běhat na 

úřad. Problém může nastat u menších firem, kde si majitel dělá vše sám. Další výhodou je 

zřízení a provoz datových schránek pro firmy a občany zdarma, což je další rozdíl mezi 
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datovými schránkami a elektronickým podpisem, kde v minulosti několik tisíc korun za 

pořízení certifikátu a další částky za obnovu byly velkou překážkou.  

Z výše uvedených důvodů je srovnání elektronického podpisu s datovými schránkami 

nepovedené, jelikož datové schránky „jdou s dobou“, papírová komunikace je přežitkem a 

proto její postupné odstraňování je správná cesta. Datové schránky přišly v době, kdy je 

široké veřejnosti a hlavně firmám standardem dostupný internet a cestou nejmenšího odporu 

je zavést datové schránky nejdříve firmám, kde si na to zaměstnanci zvyknou a okoukají si to.   

 

8.3 Statistické údaje 

„Elektronický podpis při komunikaci s jinými subjekty využívala třetina podniků (34 %), což 

je o 4 procentní body více než v lednu 2008. Podíl velkých podniků (80 %) byl 3x vyšší než 

podniků malých (26 %). Česká republika převyšovala průměr EU27 o 9 procentních bodů, 

přičemž nejvíce byl elektronický podpis používán ve Slovinsku (84 %), naopak v Rumunsku 

a na Kypru nedosahoval tento podíl ani hodnoty 10 %. Elektronický podpis za účelem 

identifikace zákazníka používalo 12 % podniků.“[19] 

„Formou zabezpečení informačních technologií a hlavně údajů při komunikaci s ostatními 

subjekty je také elektronický podpis. Jde o zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

Jedná se o 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. K 31.12. 2008 mělo k dispozici elektronický podpis 92 % organizačních složek státu, 

všechny krajské úřady a 36 % obcí. Ve srovnání s rokem 2007 došlo ve všech sledovaných 

kategoriích organizací k mírnému nárůstu podílu těch, které elektronický podpis využívají. 

Stejně jako v případě většiny ukazatelů se i zde se zmenšující se velikostní kategorií obcí 

snižuje podíl obcí užívajících tuto technologii. Elektronický podpis má k dispozici 99 % 

největších obcí, zatímco obcí nejmenších pouze 21 %. Statistické údaje o využívání 

elektronického podpisu v organizacích veřejné správy je znázorněno na obr. 10.“[19] 
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Obr. 10 Elektronický podpis* v organizacích veřejné správy k 31.12. 2008 

*% organizací daného typu, které se zúčastnily šetření[19] 

 

8.4  Zkušenosti s elektronickým podpisem a datovou schránkou  

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je využití elektronického podpisu menší, než se 

původně předpokládalo, neprováděl jsem v rámci svého výzkumu žádné dotazníky, ale přímo 

jsem se dotázal jednotlivých institucí a dalších subjektů, zda elektronický podpis a datové 

schránky využívají a v jaké míře. 

 

Já osobně elektronický podpis neužívám, nepožádal jsem o něj jako soukromá osoba. Od roku 

2006 využívám certifikát Komerční banky ke vstupu do svého bankovního účtu. Systém je 

takový, že jsem před vstupem do účtu vyzván k umístění svého certifikátu a následně 

k vepsání hesla pro vstup do účtu. Po správném zadání hesla se dostávám do svého účtu, kde 

při zadávání plateb rovněž musím do patřičné kolonky napsat heslo a po odeslání mi na můj 

mobilní telefon přijde sms zpráva s autorizačním kódem, po jehož zapsání do kolonky 

společně s heslem potvrdím platbu. Jsem zaměstnancem Policie České republiky, jako 

zaměstnanec rovněž nepoužívám elektronický podpis. Dle zákona Policie České republiky 

používá datové schránky, ale vzhledem k tomu, že naše vnitřní komunikační síť (intranet) 

není propojena s internetovou, tak elektronickou poštu zasíláme vnitřní sítí do centrální 

schránky, kde poté určená pracovnice tuto poštu rozesílá na určené adresátovi (úřady a firmy), 

zpětné doručení elektronické pošty na zdejší součást Obvodního oddělení je stejnou cestou. 
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Policie České republiky používá elektronický podpis pouze u jednotlivců, kteří si ho vyžádali 

na základě předchozí žádosti schválené přímým nadřízeným. Osobním pohovorem se 

zástupcem vedoucího Obvodního oddělení Policie České republiky Ostrava-Vítkovice bylo 

zjištěno, že se po schválené žádosti dostavil na pobočku České pošty (s žádostí schválenou 

nadřízenými), kde vyřídí všechny potřebné formality a poté je mu na flash disk zdarma předán 

elektronický podpis společnosti PostSignum QCA, který lze používat pouze v rámci Policie 

České republiky ke služebním účelům. Při zasílání písemností elektronickou cestou konkrétní 

uživatel použije datovou schránku a tuto akci potvrdí svým elektronickým podpisem, 

komunikuje se hlavně s úřady, ale v poslední době také s většími firmami, elektronický 

podpis používá několikrát denně, prakticky ke všem písemnostem, které odcházejí 

v elektronické podobě datovými schránkami z Obvodního oddělení. 

 

U Komerční banky pobočky v Hlučíně bylo osobně hovořeno s bankovní úřednicí, která 

uvedla, že jednotliví pracovníci banky nemají elektronický podpis, rovněž nevyžadují 

elektronický podpis o svých klientů. Úřední záležitosti vyřizují buďto v papírové podobě, 

nebo všechny potřebné dokumenty jsou přístupny u konkrétního klienta na jeho přístupu k 

bankovnímu účtu.  

 

Okresní soud Ostrava používá elektronický podpis 1. Certifikační autority a.s., každý 

zaměstnanec, který vypravuje poštu, má svůj elektronický podpis, který může rovněž používat 

jen k úředním účelům. V současné době po zavedení datových schránek vlastně veškerou 

možnou poštu posílají touto cestou, písemnost potvrdí svým elektronickým podpisem. 

Doručenou poštu rovněž ve velké míře mají datovými schránkami a vyžadují ověření 

elektronickým podpisem. Okresní státní zastupitelství Ostrava má stejný systém jako Okresní 

soudu Ostrava, jedná se o instituce sídlící ve stejné budově v Ostravě-Porubě na ul. U Soudu 

č. 4. 

 

Pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě uvedla, že komunikují 

datovými schránkami mezi jednotlivými odděleními a úřady v rámci Statutárního města, ale 

také se soudy a dalšími úřady, všechno přes datové schránky. Pracovnice na určitém oddělení 

sepíšou určitou písemnost, kterou po provedené kontrole přímý nadřízený(á) odešle datovou 

schránkou, písemnost potvrdí svým elektronickým podpisem, který mají jen nadřízení, řadoví 

pracovníci většinou nikoliv. Elektronický podpis mají u společnosti PostSignum QCA. 
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Vedoucí pracovník oddělení informatiky Finančního úřadu Ostrava, pobočka Hrabůvka uvedl, 

že elektronický podpis mají zřízen u dvou certifikačních autorit, tento podpis mají přidělen 

vedoucí pracovníci, kteří potvrzují svým elektronickým podpisem vypravenou poštu. Při 

elektronické komunikaci využívají elektronický podpis pravidelně, od subjektů ho také 

vyžadují. Od zavedení datových schránek se zvýšilo procento komunikace elektronickou 

cestou, které prozatím statisticky nejsou schopni vyčíslit.  

 

MUDr. Jáchym Pchálek, praktický lékař s ordinací v Hlučíně při osobním pohovoru uvedl, že 

asi jeden rok měl elektronický podpis u certifikační autority PostSignum QCA, který za celou 

dobu nepoužil, platnost elektronického podpis mu již vypršela, nežádal o prodloužení u stejné 

certifikační autority, ale u 1. Certifikační autority a.s., jelikož u CA PostSignum QCA nebyl 

spokojen. Od zavedení datových schránek tyto používá a bude také používat elektronický 

podpis v rámci svého oboru. 

 

Dále jsem se dotázal několika dalších osob, které jsou buďto živnostníci, nebo zaměstnanci 

malých, nebo větších firem. Osobním pohovorem s ředitelem pro ekonomiku a řízení jakosti 

společnosti GLUMBÍK s.r.o. bylo zjištěno, že v uvedené společnosti mají zaveden 

elektronický podpis, který spravuje právě sám ředitel, který od roku 2004 využívá pouze při 

komunikaci se společností CzechInvest, která si tuto komunikaci podmínila, v žádném jiném 

případě nebyl elektronický podpis využit. Dále pan ředitel potvrdil, že pokud bylo pro firmy 

zavedení elektronického podpisu dobrovolné, nic jejich společnost nenutilo k jeho vyžádání a 

spravování. Jinak tomu je u datových schránek, které dle zákona řádně užívají, mají 

samozřejmě vyčleněny pracovníky, kteří se datovými schránkami zabývají, od doby zavedení 

datových schránek ubylo hodně papírové komunikace s úřady v obou směrech. V současné 

době zatím nevyužívají při komunikaci elektronický podpis a to ani v souvislosti s datovými 

schránkami, ale je to jen otázkou času, kdy tuto formu podpisu budou také využívat (Finanční 

úřady, soudy, apod.) 

 

Vedoucí pracovník společnosti Reel Gate s.r.o. se sídlem v Ostravě uvedl, že v současné době 

nepoužívají elektronický podpis, ale se zavedením datových schránek již začali s výběrem 

certifikační autority a budou v blízké budoucnosti elektronický podpis využívat. 

 

Pracovnice sekretariátu ředitele společnosti Vítkovice Reality Developments s.r.o. písemně 

k věci uvedla, že v současné době nepoužívají elektronický podpis, zprávy z datových 
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schránek používají zatím jen jako příchozí a to jen ze státních institucí, sami datové zprávy 

neodesílají. 

 

Pracovnice sekretariátu společnosti Vítkovice Doprava a.s. písemně k věci uvedla, že 

v současné době nepoužívají elektronický podpis, ale jeho zavedení budou vyřizovat v 

nejbližší době, jelikož ho budou využívat při komunikaci s úřady prostřednictvím datových 

schránek. Datové zprávy zatím jen přijímají, ale v nejbližší době je budou i odesílat. 

Elektronický podpis bude zřízen zatím pro statutární orgány uvedené společnosti, později dle 

potřeby pro další vedoucí pracovníky. 

 

Daňová poradkyně v Ostravě při osobním pohovoru uvedla, že elektronický podpis 

nevyužívá, rovněž nevyužívá datové schránky. Z firem, kterým provádí finanční a daňové 

úkony (jedná se o menší firmy), elektronický podpis nevyužívá žádná z nich, datové schránky 

samozřejmě všechny, kromě živnostníků. V poslední době u části větších firem vysledovala 

signály, že v budoucnu elektronický podpis budou využít, což se samozřejmě také projeví 

v účetnictví firmy. 

 

Osobním pohovorem s vedoucím pracovníkem společnosti Výtahové šachty Ostrava jsem 

zjistil, že elektronický podpis nemají, dle zákona využívají datové schránky, dle porady k této 

věci do budoucna uvažují o elektronickém podpisu, v dohledné době zahájí výběr vhodné 

certifikační autority. 

 

Pracovnice společnosti ČEZ a.s. telefonicky uvedla, že elektronický podpis využívají v menší 

míře, tento mají jen vedoucí pracovníci, datové schránky používají pravidelně při komunikaci 

s úřady. Od svých zákazníků nevyžadují při elektronické komunikaci elektronický podpis, 

pokud některá firma použije elektronický podpis, tak si ho v databázi ověří a případnou 

zpětnou odpověď mu potvrdí elektronickým podpisem. 

  

Vedoucí pracovník oddělení informatiky Magistrátu města Ostravy telefonicky uvedl, že 

samozřejmě elektronický podpis pravidelně používají při elektronické komunikaci se všemi 

subjekty. Asi jedna třetina zaměstnanců má svůj elektronický podpis k vyřizování úředních 

záležitostí týkající se Magistrátu. Jedná se o zaměstnance, kteří vypravují poštu v zastoupení 

Magistrátu, ať už se jedná o vedoucí, nebo také řadové zaměstnance. V době před zavedením 

datových schránek bylo využívání elektronického podpisu ze strany firem a dalších osob 
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větší, v současné době po zavedení datových schránek již považují ověřenou datovou 

schránku za dostačující a při komunikaci s firmami již striktně nevyžadují elektronický 

podpis. Dále uvedl, že část elektronických podpisů mají u certifikační autority PostSignum 

QCA a část specializovaných elektronických podpisů u 1. Certifikační autority a.s. 

 

Osobním pohovorem s vedoucím pracovníkem informatiky společnosti Vítkovice a.s. bylo 

zjištěno, že jejich společnost elektronický podpis v současné době nemá, od zavedení 

datových schránek, které mají ze zákona také zřízeny, začali o elektronickém podpisu více 

uvažovat, jeho nadřízeným byl pověřen k výběru vhodné certifikační autority.  

 

V regionu Městského úřadu Hlučín jsem se dotázal několika živnostníků, například v 

prodejně řeznictví Jiřina Miseciusová, jsem hovořil s majitelkou, která uvedla, že nepoužívá 

datovou schránku a ani elektronický podpis. Tuto skutečnost potvrdil také majitel Posilovny 

„Správní chlapi“ v Hlučíně, který rovněž nepoužívá datovou schránku a ani elektronický 

podpis. Majitel klenotnictví Sfinga klenoty v Hlučíně uvedl, že datovou schránku využívá, ale 

elektronický podpis nikoliv.  

 

8.5  Výhoda, či nevýhoda? 

 

Z hlediska technického pokroku je zcela pochopitelné, že zavedení elektronického podpisu a 

datových schránek přišlo právě v době masového rozmachu elektronické komunikace. 

V době, kdy má počítač a internet již vysoké procento uživatelů. Obrovskou výhodu vidím 

v tom, že uživatel již nemusí každý den chodit do poštovní schránky v domě a doufat, že mu 

nějaký nenechavec neodcizí doručenou poštu. V současné době již většina poskytovatelů 

různých služeb nabízí fakturaci v elektronické podobě, stejnou cestou je možné provést platbu 

za služby, čímž odpadly dlouhé fronty v bankách, na poštách, na úřadech, ale také v různých 

firmách a dalších subjektech obchodního světa. Soudy a další státní instituce, ale také 

soukromé firmy a střední, či velké společnosti, již využívají datové schránky, což znamená, že 

se výrazně usnadní práce při doručování písemností, které budou v elektronické podobě 

mnohem jednodušší zasílat (samozřejmě za předpokladu, že má adresát datovou schránku). Ze 

zákona má poté uživatel datové schránky povinnost tuto pravidelně kontrolovat a poštu si 

přebírat, což rozhodně urychlí soudní jednání a jednání na dalších úřadech, kde často 

projednání ztroskotalo na nevyzvednuté poště (různé rozsudky, usnesení, apod.). S touto 
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elektronizací samozřejmě vzrostl požadavek na kvalitní počítačovou techniku, rychlejší 

připojení k internetu a v neposlední řadě na ochraně počítačů a celých sítí před viry a dalšími 

pirátskými aktivitami, s čímž jsou spojeny podstatně vyšší náklady na provoz těchto sítí a 

pracovišť. 

 

9. Závěr 

 

V úvodu své práce jsem se zabýval popisováním využití výpočetní techniky od samotných 

počátků, kdy vše bylo v plenkách, jednalo se jen o poštu v elektronické podobě bez nějakého 

zajištění. Podrobněji jsem vysvětlil různé aplikace ( B2B, B2C ) při komunikaci mezi 

firmami, rovněž jsem se zabýval pojmy jako e-Government, elektronická podatelna, 

kryptografie (šifrování), správa kryptografických klíčů, hash funkce., certifikátem, jeho 

strukturou a základním složením s čímž souvisí certifikační autority. Cílem mé práce bylo 

postupně při vysvětlení základních pojmů při bezpečné komunikaci přejít k elektronickému 

podpisu, jeho právní úpravy a využití v podniku. V současné době, jak jsem se již výše 

několikrát zmínil, je elektronický podpis stále málo využíván podniky i soukromými firmami, 

živnostníci téměř vůbec nevyužívají elektronický podpis ani datové schránky, jejich zavedení 

jim zákon nepřikazuje. Jak uvedlo několik vedoucích pracovníků soukromých firem a větších 

společností, se zavedením datových schránek nebyl žádný problém, jelikož to bylo povinné ze 

zákona a tudíž se všichni museli přizpůsobit. Pokud by stejně zavedli elektronický podpis 

v době jeho vzniku, pravděpodobně by ho užívaly všechny firmy tak, jako v současné době 

datové schránky. Do budoucna je tedy příslib, že zavedení datových schránek najde také cestu 

k elektronickému podpisu, který například při elektronické komunikaci naše soudy již 

vyžadují. 
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Použité symboly: 

 

RSA - znamená iniciály autorů (Rivest, Shamir, Adleman) – šifra s veřejným klíčem. 

DSA – Digital signature algorithm – algoritmus digitálního podpisu. 

X.509 - Standard pro systémy založené na veřejném klíči. 

PKCS#7 - Na skupinu standardů pro kryptografii s veřejným klíčem. 

B2B – Business to business - je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 

společnostmi,  

            bez koncového zákazníka. 

B2C – Business to customers - je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními  

            společnostmi a koncovými zákazníky, realizované webovými aplikacemi. 

DES – Data Encryption Standard - je v kryptografii symetrická šifra vyvinutá v 70 letech. 

TRIPLEDES (také 3DES) – bloková šifra založená na šifrování DES, je trojnásobnou aplikací  

                                               šifry DES. 

IDEA – International data encryption standard - Mezinárodní algoritmus pro šifrování. 

AES – Advanced Encryption Standard – symetrická bloková šifra. 

č. – číslo 

Sb. – sbírky 

ČR – Česká republika 

a.s. – akciová společnost 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

 

 

 

 

 


