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Elektronický podpis a PKI

Právny pohľad



 90. roky minulého storočia – elektronický obchod

 SET, EDIFACT,...

 súkromné systémy a siete

 Nevhodné pre B-to-C (verejné siete, Internet)

 Problém – dôveryhodnosť elektronických transakcií 

 Jedno z riešení – elektronický podpis

 Digitálny podpis založený na asymetrickej šifre a hašovacej funkcii

 Potreba PKI

 Štúdia Mitre Corp. Public key infrastructure (1994)

 legislatíva

 Zákony Utah, Singapure, Nemecko 

 Pozoruhodný nemecký Zákon o digitálnom podpise

 Podrobný a presný

 + detailný implementačný manuál

Úvod
história
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 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council 
of 13 December 1999 on a Community framework for electronic 
signatures

 ČR – poslanecký návrh zákona o elektronickom podpise

 UNCITRAL – vzorový zákon o elektronickom podpise (2001)

 Povinnosť členských krajín implementovať Direktívu do 19.7.2001

 Slovensko 
◦ síce nebolo členom EÚ

◦ Pripravovalo zákon o elektronickom obchode (MH a SAEC)

◦ Prac. skupina sa preorientovala na zákon o elektronickom podpise

◦ Prevzala český zákon

◦ Poslanecká iniciatíva (Šebej, Tatár)

◦ Odborná skupina SIS (Slovenská informatická spoločnosť) pripravila návrh zákona

◦ V parlamente – podpora poslaneckého oproti vládnemu

◦ 2002 schválený

◦ 2002 vykonávacie predpisy

Úvod
legislatíva
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:EN:NOT


 Zákon nestačí, potrebujeme funkčnú PKI

 Prax – zákon nepokrýva všetko

 EÚ – EESSI, niekoľko sto dokumentov za 2 (?) roky bez právnej 
relevancie

 CA – drahá (technológie, programové vybavenie, prevádzka, licencie)

 Outsourcing technológií

 Zlý business model (na samotných certifikačných službách sa nedá 
zarobiť)

 Chýbajú aplikácie využívajúce EP a PKI

 Nekompatibilita

◦ Direktíva všeobecná

◦ Národné zákony tiež

◦ Štandardy ?

◦ Kompatibilita nie je tranzitívna (riešenia sú síce X509 kompatibilné, ale 
navzájom nekompatibilné, Peter Guttman)

Úvod
implementácia
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REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and 
trust services for electronic transactions in the internal market and 
repealing Directive 1999/93/EC

Úvod
15 rokov po...
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 Pozrieme sa na

◦ Direktívu 1999/93/EC

◦ Nariadenie (EU) No 910/2014 

 Zoberieme Zákon 215/2002 z.z. o elektronickom podpise v 
aktuálnom znení

◦ Porovnáme s Nariadením

Úvod
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 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/93/ES z 13. 
decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy

 Zdôvodnenie

◦ Elektronická komunikácia a elektronický obchod potrebujú elektronické
podpisy na autentifikáciu údajov

◦ Rozdielne právne predpisy, akreditácia CSP – prekážka el. obchodu

◦ Podpora interoperability produktov el. podpisu

◦ Ale neharmonizuje poskytovanie služieb vzhľadom na dôvernosť

◦ Voľný pohyb osôb a elektronická komunikácia s úradmi v cudzine

◦ Bez prílišných obmedzení – rôzne technológie a služby schopné 
elektronickej autentifikácie údajov

◦ Predpokladajú vznik množstva rozličných služieb súvisiacich s EP

◦ Vylučujú akreditáciu CSP ako podmienku poskytovania služieb (podpora 
konkurencie, súťaže, cezhraničného pôsobenia) [pri zachovaní úrovne 
bezpečnosti!]

◦ Dobrovoľná akreditácia – vyššia úroveň služieb, bezpečnosti

Direktíva 1999/93/EC
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 Zdôvodnenie

◦ CSP – verejná inštitúcia, fyzická, právnická osoba

◦ Dohľad nad CSP, kvôli dodržiavaniu požiadaviek Direktívy

◦ Rovnováha medzi potrebami klientov a podnikateľov

◦ Požiadavky na bezpečné zariadenia na vytváranie  EP v Dodatku 
(vytvorenie orgánov, ktoré budú zhodu posudzovať na národnej úrovni)

◦ Príspevok k právnemu uznávaniu EP v EÚ

◦ Nie je potrebná pre uzavreté systémy

◦ Neupravuje uzatváranie kontraktov ani ďalších pravidiel pre používanie 
podpisov

◦ Ukladanie a kopírovanie súkromných kľúčov = hrozba právnej platnosti EP

◦ Použitie EP B2C, B2G, G2C

◦ Národné legislatívy – rozdielne požiadavky na  právnu validitu 
vlastnoručného podpisu

◦ EP certifikát na potvrdenie identity podpisujúceho

Direktíva 1999/93/EC
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 Zdôvodnenie

◦ Pokročilý EP s kvalifikovaným certifikátom – vyššia úroveň bezpečnosti

◦ + bezpečné zariadenie na vytváranie EP = právne ekvivalentný 
vlastnoručnému podpisu, ak spĺňa požiadavky na vlastnoručný podpis

◦ Treba zaistiť, aby sa EP dal použiť ako dôkaz pred súdom, právne uznanie 
EP musí vychádzať z objektívnych kritérií

◦ CSP nesie právnu zodpovednosť podľa národných pravidiel

◦ CSP musí zohľadňovať národnú legislatívu ochrany údajov a súkromie 
jednotlivca

◦ Multilaterálny elektronický obchod, spolupráca viacerých strán, dohody o 
uznávaní certifikačných služieb

◦ Možnosť používania pseudonymov (v certifikátoch) by nemala brániť 
členským štátom identifikovať človeka alebo byť v rozpore národným 
zákonom

◦ Procedurálne a termínové požiadavky na implementáciu Direktívy

◦ Revízia Direktívy po dvoch rokoch

Direktíva 1999/93/EC
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 Ciele Direktívy

◦ Umožniť používanie EP

◦ Prispieť k ich právnemu uznaniu (legal recognition)

◦ Právny rámec pre EP a niektoré certifikačné služby

◦ Kvôli správnemu fungovaniu vnútorného trhu

 Nezasahuje do
◦ Uzatvárania a validity kontraktov

◦ Pravidlá upravujúce používanie dokumentov

Direktíva 1999/93/EC
Pôsobnosť
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 Elektronický podpis = údaje v elektronickej forme, pripojené alebo 
logicky spojené s inými elektronickými údajmi, ktoré slúžia ako 
metóda autentifikácie

 Ide o autentickosť dokumentu = integrita a pôvodnosť

 Nehovorí sa o úrovni záruk

 Určite postačuje digitálny podpis, keyed hash, možno aj digitálny odtlačok

 Pokročilý EP = EP, ktorý

◦ Sa dá jednoznačne spojiť s podpisujúcim

◦ Je schopný identifikovať podpisujúceho

◦ Vytvára sa prostredníctvom prostriedkov, ktoré má podpisujúci pod 
kontrolou

◦ Je spojený s údajmi, na ktoré sa vzťahuje takým spôsobom, že sa dá 
detekovať ľubovoľná následná zmena údajov

Direktíva 1999/93/EC
Pojmy
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◦ Viaže sa na konkrétnu osobu, nedá sa sfalšovať, chráni integritu 
/autentickosť podpísaného dokumentu

 Podpisujúci = osoba, ktorá je držiteľom zariadenia na vytvorenie 
podpisu, ktorá koná v svojom mene, mene inej fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorú reprezentuje

 Údaje na vytvorenie/overenie podpisu

 Zariadenie na vytváranie podpisu sw alebo hw nakonfigurované tak, 
aby dokázalo použiť údaje na vytvorenie podpisu

 Bezpečné zariadenie na vytváranie podpisu (doplňujúce požiadavky)

 Zariadenie na overovanie podpisu

 Certifikát = elektronické potvrdenie, spájajúce údaje na overovanie 
podpisu s osobou a potvrdzujúce identitu tejto osoby

 Kvalifikovaný certifikát = certifikát spĺňajúci dodatočné požiadavky 
z Anexov I a II

Direktíva 1999/93/EC
Pojmy
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 Poskytovateľ certifikačných služieb = entita (?), fyzická alebo 
právnická osoba vydávajúca certifikáty, alebo poskytujúca iné služby 
súvisiace s EP

 electronic-signature product = hw, sw alebo ich časť, slúžiace na 
poskytovanie certifikačných služieb, vytváranie alebo overovanie EP

 Dobrovoľná akreditácia

◦ Povolenie, stanovenie práv a povinností CSP

◦ Verejný alebo súkromný akreditačný orgán poverený vypracovaním 
podmienok, ich overením a kontrolou dodržiavania

◦ CSP žiada

◦ Ak uspeje, môže využívať práva vyplývajúce z udelenej akreditácie

Direktíva 1999/93/EC
Pojmy
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 Poskytovanie certifikačných služieb sa nesmie viazať na akreditáciu

 Členské štáty 

◦ môžu zaviesť a používať dobrovoľné akreditačné schémy na poskytovanie 
rozšírených certifikačných služieb

◦ Musia zaviesť vhodný systém kontroly CSP na svojom území, ktorí 
vydávajú kvalifikované certifikáty

◦ Stanovia orgány (verejné alebo súkromné) na posudzovanie súladu 
bezpečných zariadení na vytváranie podpisu

◦ Môžu stanoviť dodatočné požiadavky na EP vo verejnom sektore (nesmú 
tvoriť prekážku pre cezhraničné poskytovanie služieb)

 Komisia môže stanoviťvšeobecne uznané štandardy na produkty EP

 Spolupráca Komisie a Čl. štátov pri podpore vývoja a používania 
zariadení na overovanie podpisov

Direktíva 1999/93/EC
Prístup na trh
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 Členské štáty

◦ Národné ustanovenia v intenciách Direktívy

◦ Neobmedzovať zahraničných poskytovateľov certifikačných služieb

◦ Zaistiť, aby produkty pre EP, ktoré sú v súlade s Direktívou mohli voľne 
pohybovať na vnútornom trhu

Direktíva 1999/93/EC
vnútorný trh
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Členské štáty zaistia

 Ekvivalenciu pokročilých EP, založených na kvalifikovaných certifikátoch, 
vytváraných pomocou bezpečných zariadení na vytváranie podpisov a 
vlastnoručných podpisov

 Prípustnosťtakýchto podpisov ako dôkazu v právnom konaní

Obyčajný EP nesmie byť diskvalifikovaný (právna účinnosť a 
prípustnosť ako dôkaz) v právnom konaní len na základe toho, že 

 Je v elektronickej forme

 Nie je založený na kvalifikovanom certifikáte

 Nie je založený na kvalifikovanom certifikáte, vydanom akreditovaným CSP

 Nie je vytvorený bezpečným zariadením na vytváranie podpisov

Direktíva 1999/93/EC
právne účinky elektronických podpisov
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 CSP, ktorý vydá kvalifikovaný certifikát, alebo ho garantuje (overí?) 
zodpovedá za škodu spôsobenú osobe, ktorá sa spolieha na certifikát, za

◦ Presnosť údajov uvedených v certifikáte v čase jeho vydania

◦ Úplnosť kvalifikovaného certifikátu

◦ Osoba uvedená v certifikáte ako podpisujúci poznala v čase vydania 
certifikátu súkromný kľúč prislúchajúci k verejnému kľúču uvedenému v 
certifikáte

◦ To, že podpisovacie zariadenie a overovacie zariadenie, ktoré 
poskytuje/generuje fungujú komplementárne

Ak CSP nedokáže, že nekonal nedbanlivo

 Minimum – neuskutočnená revokácia certifikátu (ak CSP nedokáže, že to 
nezavinil)

 CSP musí v kvalifikovanom certifikáte uviesť

◦ Obmedzenia na použitie daného certifikátu

◦ Ohraničenia na výšku transakcií

Direktíva 1999/93/EC
Právna zodpovednosť
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 Kvalifikované certifikáty vydávané CSP v tretej krajine sú 
ekvivalentné kvalifikovaným certifikátom CSP v členskom štáte ak

◦ CSP spĺňa všetky požiadavky Direktívy a získal akreditáciu v Členskom 
štáte

◦ CSP z EU, ktorý spĺňa podmienky Direktívy garantuje jeho certifikáty

◦ Existuje Bilaterálna alebo multilaterálna medzištátna dohoda o uznávaní 
certifikátov

 Komisia môže iniciovať rokovania o dohode s tretími stranami

Direktíva 1999/93/EC
Medzinárodné aspekty

19



Povinnosť Členského štátu zaistiť ochranu osobných údajov

 Akreditačný a kontrolný orgán (má prístup k údajom CSP)

 CSP

◦ Osobné údaje len na účely vydania/správy certifikátu

◦ Na iné účely len so súhlasom dotknutých osôb

 Nesmie zakázať CSP používať v certifikátoch pseudonymy namiesto 
mien

Direktíva 1999/93/EC
Ochrana údajov
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 Do troch mesiacov Electronic-Signature Committee

 Ten - vlastné pravidlá

 Nemá neobmedzené právomoci

 Postup podľa článkov 4 a 7 Decision 1999/468/EC laying down the 
procedures for the exercise of implementing powers conferred on the 
Commission

 Úlohy Výboru

◦ Výklad požiadaviek z Anexov Direktívy

◦ Štandardy na produkty EP

◦ Kritériá na ustanovenie orgánov posudzujúcich zhodu zariadení na 
vytváranie podpisov s požiadavkami Direktívy

Direktíva 1999/93/EC
Výbor
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 Členské štáty musia informovať Komisiu a ostatné členské štáty o

◦ Akreditačných schémach a dodatočných požiadavkach na CSP; 

poskytnúť im

◦ Názvy a adresy orgánov zodpovedných za akreditáciu a dohľad nad CSP,

◦ Názvy a adresy orgánov posudzujúcich zhodu produktov EP s 
požiadavkami Direktívy (a štandardov)

◦ Názvy a adresy akreditovaných CSP

◦ Informácie o zmenách vyššie uvedených údajov

 Okamžite

 Revízia Direktívy

◦ Komisia

◦ Do 19 Júla 2003

◦ čo: pôsobnosť Direktívy (technológie, trh, legislatíva)

◦ Správa Eur. Parlamentu a Rade

◦ harmonizácia

Direktíva 1999/93/EC
Notifikácie a revízia
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 Do 19 júla 2001 zákony, vyhlášky, nariadenia

 Informovať Komisiu

 Poslať Komisii znenie zákona, vykonávacích predpisov

Direktíva 1999/93/EC
Implementácia
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1. Požiadavky na kvalifikované certifikáty (zoznam položiek, nie 
syntax)

2. Požiadavky na CSP vydávajúceho kvalifikované certifikáty

3. Požiadavky na bezpečné zariadenia na vytváranie podpisov

4. Odporúčania na bezpečné overovanie podpisov

 Pre úplnosť ich uvedieme 

Direktíva 1999/93/EC
Prílohy

24



Požiadavky na kvalifikované certifikáty

• Qualified certificates must contain:
• (a) an indication that the certificate is issued as a qualified certificate;
• (b) the identification of the certification-service-provider and the State in which it is 

established;
• (c) the name of the signatory or a pseudonym, which shall be identified as such;
• (d) provision for a specific attribute of the signatory to be included if relevant, depending 

on the purpose for which the certificate is intended;
• (e) signature-verification data which correspond to signature-creation data under the 

control of the signatory;
• (f) an indication of the beginning and end of the period of validity of the certificate;
• (g) the identity code of the certificate;
• (h) the advanced electronic signature of the certification-service-provider issuing it;
• (i) limitations on the scope of use of the certificate, if applicable; and
• (j) limits on the value of transactions for which the certificate can be used, if applicable.

25



 (a) demonstrate the reliability necessary for providing certification 
services;

 (b) ensure the operation of a prompt and secure directory and a 
secure and immediate revocation service;

 (c) ensure that the date and time when a certificate is issued or 
revoked can be determined precisely;

 (d) verify, by appropriate means in accordance with national law, the 
identity and, if applicable, any specific attributes of the person to 
which a qualified certificate is issued;

 (e) employ personnel who possess the expert knowledge, experien-
ce, and qualifications necessary for the services provided, in parti-
cular competence at managerial level, expertise in electronic signa-
ture technology and familiarity with proper security procedures; they 
must also apply administrative and management procedures which 
are adequate and correspond to recognized standards;

Požiadavky na CSP vydávajúceho kvalifikované 
certifikáty
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 (f) use trustworthy systems and products which are protected 
against modification and ensure the technical and cryptographic 
security of the process supported by them;

 (g) take measures against forgery of certificates, and, in cases where 
the certification-service-provider generates signature-creation data, 
guarantee confidentiality during the process of generating such 
data;

 (h) maintain sufficient financial resources to operate in conformity 
with the requirements laid down in the Directive, in particular to 
bear the risk of liability for damages, for example, by obtaining 
appropriate insurance;

 (i) record all relevant information concerning a qualified certificate 
for an appropriate period of time, in particular for the purpose of 
providing evidence of certification for the purposes of legal 
proceedings. Such recording may be done electronically;

Požiadavky na CSP vydávajúceho kvalifikované 
certifikáty
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 (j) not store or copy signature-creation data of the person to whom 
the certification-service-provider provided key management 
services;

 (k) before entering into a contractual relationship with a person 
seeking a certificate to support his electronic signature inform that 
person by a durable means of communication of the precise terms 
and conditions regarding the use of the certificate, including any 
limitations on its use, the existence of a voluntary accreditation 
scheme and procedures for complaints and dispute settlement. Such 
information, which may be transmitted electronically, must be in 
writing and in readily understandable language. Relevant parts of 
this information must also be made available on request to third-
parties relying on the certificate;

Požiadavky na CSP vydávajúceho kvalifikované 
certifikáty
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 (l) use trustworthy systems to store certificates in a verifiable 
form so that:
- only authorized persons can make entries and changes,

- information can be checked for authenticity,

- certificates are publicly available for retrieval in only those cases for which 
the certificate-holder's consent has been obtained, and

- any technical changes compromising these security requirements are 
apparent to the operator.

Požiadavky na CSP vydávajúceho kvalifikované 
certifikáty
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 Requirements for secure signature-creation devices

 1. Secure signature-creation devices must, by appropriate technical 
and procedural means, ensure at the least that:

(a) the signature-creation-data used for signature generation can 
practically occur only once, and that their secrecy is reasonably 
assured;

(b) the signature-creation-data used for signature generation 
cannot, with reasonable assurance, be derived and the signature is 
protected against forgery using currently available technology;

(c) the signature-creation-data used for signature generation can be 
reliably protected by the legitimate signatory against the use of 
others.

 2. Secure signature-creation devices must not alter the data to be 
signed or prevent such data from being presented to the signatory 
prior to the signature process.

Požiadavky na bezpečné zariadenia na 
vytváranie podpisov
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During the signature-verification process it should be ensured with 
reasonable certainty that:

(a) the data used for verifying the signature correspond to the data 
displayed to the verifier;

(b) the signature is reliably verified and the result of that verification is 
correctly displayed;

(c) the verifier can, as necessary, reliably establish the contents of the 
signed data;

(d) the authenticity and validity of the certificate required at the time of 
signature verification are reliably verified;

(e) the result of verification and the signatory's identity are correctly 
displayed;

(f) the use of a pseudonym is clearly indicated; and

(g) any security-relevant changes can be detected. 

Odporúčania na bezpečné overovanie 
podpisov
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 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 
23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 
1999/93/ES

 Úloha  (2011) do roku 2015 vytvoriť jednotný digitálny trh

 Nedostatok dôvery (nedostatok právnej istoty spotrebiteľa) v online 
transakcie brzdí rozvoj elektronického obchodu, online transakcií, služieb

 Cieľom Nariadenia je zvýšiť dôveru v online transakcie zabezpečením 
spoločného základu pre bezpečné elektronické transakcie

 predchádzajúca Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES – len 
EP, nie elektronické transakcie

 Nariadenie posilňuje a rozširuje acquis uvedenej smernice

 (Digitálna agenda pre Európu) najväčšie prekážky pozitívneho kolobehu 
digitálneho hospodárstva - fragmentácia digitálneho trhu, nedostatočná 
interoperabilita a nárast počítačovej kriminality

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 910/2014 - kontext
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 Komisia

◦ vytvorenie podmienok pre vzájomné uznávanie kľúčových cezhraničných 
prostriedkov, (elektronická identifikácia, elektronické dokumenty, 
elektronické podpisy a elektronické doručovacie služby, a pre 
interoperabilné služby elektronickej verejnej správy v celej EU)

 EP (2010)

◦ bezpečnosť elektronických služieb, najmä elektronických podpisov, a 
potreba vytvoriť infraštruktúru verejných kľúčov na celoeurópskej úrovni

◦ vytvoriť portál európskych orgánov overovania platnosti s cieľom 
zabezpečiť cezhraničnú interoperabilitu elektronických podpisov a zvýšiť 
bezpečnosť transakcií realizovaných prostredníctvom Internetu

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES

◦ Členské štáty musia vytvoriť „miesta jednotného kontaktu“ na uľahčenie 
kontaktu a služieb, pretože

◦ Služby si vyžadujú elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a podpis.

 Problém vnútroštátne schémy elektronickej identifikácie v jednej krajine nie 
sú uznané v iných členských štátoch

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 910/2014
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 Vzájomne uznávané prostriedky elektronickej identifikácie –
predpoklad cezhraničného poskytovania služieb, inak je potrebná 
priama interakcia s orgánmi verejnej správy

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ 

◦ sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo

◦ Prenos údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

◦ Identifikácia a autentifikácia pacientov, zdravotníckeho personálu

 Ochrana osobných údajov

◦ Zatiaľ smernica 95/46/ES

◦ Spracovávať len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné

◦ Aj dôvernosť a bezpečnosť spracovávania osobných údajov

 elektronická identita 

◦ cezhraničné využívanie prostriedkov elektronickej identifikácie

◦ Nechcú zasahovať do národných systémov správy identity

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 910/2014
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 Úroveň zabezpečenia = stupeň dôveryhodnosti prostriedkov 
elektronickej identifikácie 

◦ bezpečnosť prostriedkov

◦ Procesy (I&A)

◦ Správa prostriedkov

◦ Použité technické opatrenia

◦ Detaily STORK, ISO normy

◦ Viacero úrovní

◦ Technologická neutralita

 Súkromný sektor

◦ Štát – podpora používania prostriedkov identifikácie z nahlásenej schémy

◦ Poskytovanie autentifikačných služieb/prostriedkov zahraničným za 
rovnakých podmienok ako domácim

◦ Štát by mal definovať podmienky prístupu k autentifikačným prostriedkom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 910/2014
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 Pripomenieme: entita, atribúty entity, identita, identifikácia, 
autentifikácia/autentizácia

 Autentifikácia: biometria, autentizačný token, heslo, kľúč

 Prakticky: 

◦ entita = človek, 

◦ Atribúty = meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, 
národnosť, štátna príslušnosť, bydlisko, mená a priezviská rodičov, 
pohlavie, výška, farba očí, výzor (fotografia), vlastnoručný podpis, 
odtlačok prsta, rodné číslo, alebo iný identifikátor, titul,..

◦ Autentizačný token: preukaz totožnosti, čipová karta,

 I&A v domácom prostredí: 

◦ Prestavenie (proklamovanie identity) meno a priezvisko, prípadne titul, 
zamestnanie

◦ Overenie totožnosti  - predloženie osobného dokladu a porovnanie 
údajov, výzoru podľa fotografie, prípadne s databázou

Kľúčové pojmy
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 I&A v cudzom prostredí

◦ Nepoznajú naše doklady

◦ Nemajú prístup k údajom v databáze

◦ Predloženie dokladu (dokážu rozpoznať falošný doklad?)

◦ Autentifikácia na základe fotografie

 V budúcnosti (STORK, epSOS) 

◦ Kontrola prostredníctvom NCP (národný kontaktný bod)

◦ Možno jednotný elektronický identifikátor (eID)

 Nariadenie nepoužíva vždy pojmy v štandardnom význame

 Preklad nerobil informatik

 Používajte anglickú verziu (aspoň v prípade pochybností)

Kľúčové pojmy
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 Elektronická identifikácia (electronic identification) použitie identifikačných 
údajov osoby, ktoré sú v elektronickej forme (fyzická osoba, alebo FO 
reprezentujúca právnickú osobu)

 Prostriedky elektronickej identifikácie (electronic identification means) 
jednotka (hmotná/nehmotná) obsahujúca osobné identifikačné údaje, ktorá 
sa používa na autentifikáciu pre online služby

 osobné identifikačné údaje (person identification data) údaje tvoriace identitu 
osoby

 schéma elektronickej identifikácie, electronic identification scheme, systém 
vrámci ktorého sa vydávajú prostriedky elektronickej identifikácie (fyzickým 
osobám)

 autentifikácia je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú 
identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo pôvod a integritu 
údajov v elektronickej forme; 

 elektronický podpis sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo 
logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré podpisovateľ 
používa na podpisovanie; 

Kľúčové pojmy Nariadenia
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 Zdokonalený elektronický podpis (čl. 26)

 Kvalifikovaný elektronický podpis 

 údaje na vyhotovenie elektronického podpisu

 „elektronický dokument“ je akýkoľvek obsah uložený v elektronickej 
forme, najmä text alebo zvukový, obrazový či audiovizuálny 
záznam; 

 certifikát pre elektronický podpis je elektronické osvedčenie, ktoré 
spája údaje na validáciu elektronického podpisu s fyzickou osobou a 
potvrdzuje aspoň jej meno alebo pseudonym; 

 kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je certifikát pre 
elektronický podpis, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dô-
veryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I; 

Kľúčové pojmy
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 „dôveryhodná služba“ (trust service) je elektronická služba, ktorá sa 
spravidla poskytuje za odplatu a spočíva: 

◦ a) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii elektronických podpisov, 
elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, 
elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a 
certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia, alebo 

◦ b) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov pre autentifikáciu 
webových sídiel, alebo 

◦ c) v uchovávaní elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s 
týmito službami súvisia; 

 Kvalifikovaná dôveryhodná služba

 Poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb

 „orgán posudzovania zhody“ (poskytovatelia a služby)

 „produkt“ je hardvér alebo softvér alebo príslušné zložky hardvéru 
alebo softvéru určené na používanie pri poskytovaní dôveryhodných 
služieb; 

Kľúčové pojmy
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 „zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu“ je 
nakonfigurovaný softvér alebo hardvér používaný na vyhotovenie 
elektronického podpisu; 

 „kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu“ 

 „elektronická pečať“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú 
pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronickej 
forme s cieľom zabezpečiť pôvod a integritu týchto pridružených 
údajov; 

 „pôvodca pečate“ je právnická osoba, ktorá vyhotovuje elektronickú 
pečať; 

 „certifikát pre elektronickú pečať“ je elektronické osvedčenie, ktoré 
spája údaje na validáciu elektronickej pečate s právnickou osobou a 
potvrdzuje jej názov; 

 „elektronická časová pečiatka“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré 
viažu iné údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom, čím 
tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase; 

Kľúčové pojmy
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 elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky“ je služba, 
ktorá umožňuje posielanie údajov elektronickými prostriedkami 
medzi tretími stranami a poskytuje dôkaz týkajúci sa nakladania s 
odoslanými údajmi vrátane potvrdenia o odoslaní a doručení údajov 
a ktorá chráni odosielané údaje pred rizikom straty, krádeže, 
poškodenia alebo akýchkoľvek neoprávnených úprav; 

 „kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla“ je 
certifikát pre autentifikáciu webového sídla, ktorý vydáva 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa 
požiadavky stanovené v prílohe IV; 

 „validácia“ je proces overenia a potvrdenia, že elektronický podpis 
alebo elektronická pečať sú platné. 

 Okrem týchto pojmov

◦ Zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu, elektronickej pečete, a 
pod.

Kľúčové pojmy
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 Prečo:

◦ Správne fungovanie vnútorného trhu EÚ

◦ Primeraná úroveň bezpečnosti elektronických prostriedkov 
identifikácie a dôveryhodných služieb (trust services)

 Čo

◦ Podmienky uznávania prostriedky elektronickej identifikácie, 
spadajúce pod nahlásené schémy elektronickej identifikácie iného 
členského štátu

◦ stanovujú pravidlá pre dôveryhodné služby, najmä elektronické 
transakcie

◦ právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické pečate, 
elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, 
elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a 
certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel.

Predmet Nariadenia
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 Vzťahuje sa na
◦ Nahlásené schémy elektronickej identifikácie, 

◦ poskytovateľov dôveryhodných služieb so sídlom v Únii

 Nevzťahuje sa na
◦ Uzavreté systémy

◦ Uzatváranie a platnosť zmlúv

 Vnútorný trh
◦ Poskytovanie dôveryhodných služieb poskytovateľom z iného členského 

štátu nemožno obmedziť z dôvodov, ktoré patria do oblastí, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie

◦ Na vnútornom trhu je povolený voľný obeh produktov a dôveryhodných 
služieb, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

 Osobné údaje
◦ v súlade so smernicou 95/46/ES.

◦ Používanie pseudonymov pri transakciách nie je zakázané (ale rešpektujú 
sa národné zákony)

Rozsah pôsobnosti
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 prostriedky elektronickej identifikácie vydané v jednom členskom 
štáte sa v druhom členskom štáte uznávajú na účely cezhraničnej 
autentifikácie pre danú službu online 

◦ prostriedky elektronickej identifikácie sa vydali v rámci schémy 
elektronickej identifikácie, ktorá je uvedená na zozname, ktorý Komisia 
uverejňuje podľa článku 9;

◦ Úroveň zabezpečenia (pokročilá alebo vysoká)

 subjekty verejného sektora môžu uznávať na účely cezhraničnej 
autentifikácie prostriedky elektronickej identifikácie na úrovni nízka 
(vyhovujú nahlásenej schéme)

 Podmienky pre oznamovanie schém elektronickej identifikácie 

Vzájomné uznávanie
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Podmienky pre oznamovanie schém elektronickej identifikácie 

 Vydáva ich štát, štát poveruje niekoho ich vydávaním, alebo štát ich 
uznáva

 Dajú sa použiť aspoň v jednej službe

 Vyhovujú aspoň jednej z úrovní zabezpečenia

 Štát garantuje 

◦ platnosť osobných identifikačných údajov

◦ Dodržanie pravidiel pri odovzdávaní  prostriedkov elektronickej 
identifikácie 

◦ dostupnosť autentifikácie online

 Neobmedzovať používateľov technickými požiadavkami

 schéma elektronickej identifikácie- požiadavky stanovené vo 
vykonávacom akte uvedenom v článku 12 ods. 8 

Oznamovanie/nahlasovanie
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 Úrovne zabezpečenia schémy elektronickej identifikácie 

◦ „nízka“, znížiť riziko zneužitia alebo pozmenenia totožnosti;

◦ „pokročilá“ – podstatne znížiť riziko zneužitia alebo pozmenenia 
totožnosti;

◦ „vysoká“ zabrániť zneužitiu alebo pozmeneniu totožnosti.

 Komisia do 18. septembra 2015 prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví minimálne technické špecifikácie, normy a postupy, pri 
špecifikácii úrovní zabezpečenia „nízka“, „pokročilá“ a „vysoká“ pre 
prostriedky elektronickej identifikácie, pričom zohľadní relevantné 
medzinárodné normy. 

Úrovne zabezpečenia
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a) postup na preukázanie a overenie totožnosti fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré žiadajú o vydanie prostriedku elektronickej 
identifikácie;

b) postup na vydanie požadovaného prostriedku elektronickej 
identifikácie; 

c) mechanizmus autentifikácie, prostredníctvom ktorého fyzická alebo 
právnická osoba za použitia prostriedku elektronickej identifikácie 
potvrdzuje svoju totožnosť spoliehajúcej sa strane; 

d) subjekt vydávajúci prostriedky elektronickej identifikácie; 

e) akýkoľvek iný subjekt podieľajúci sa na žiadosti o vydanie 
prostriedku elektronickej identifikácie a 

f) technické a bezpečnostné špecifikácie vydávaného prostriedku 
elektronickej identifikácie. 

Obsah vykonávacích predpisov

48



Členský štát oznámi Komisii nasledujúce informácie a ich zmeny

a) opis schémy elektronickej identifikácie vrátane jej úrovní zabezpečenia a 
vydavateľa alebo vydavateľov prostriedkov elektronickej identifikácie v schéme; 

b) uplatniteľný režim dohľadu a informácie o režime zodpovednosti v 
súvislosti: 

i) so stranou vydávajúcou prostriedky elektronickej identifikácie a 

ii) so stranou realizujúcou postup autentifikácie; 

c) orgán alebo orgány zodpovedné za schému elektronickej identifikácie; 

d) informácie o subjekte alebo subjektoch, ktoré spravujú registráciu 
jedinečných osobných identifikačných údajov; 

e) opis spôsobu plnenia požiadaviek stanovených vo vykonávacích aktoch 

f) opis autentifikácie 

g) dojednania týkajúce sa pozastavenia alebo zrušenia buď oznámenej schémy 
elektronickej identifikácie, alebo autentifikácie, alebo príslušných skompromi-
tovaných častí.

Notifikácia/oznámenie
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 Narušenie schémy elektronickej identifikácie alebo autentifikácie, 
ktoré ovplyvňuje bezpečnosť cezhraničnej autentifikácie (podľa 
danej schémy)

◦ Štát pozastaví alebo zruší autentifikáciu alebo zasiahnuté časti

◦ Informuje Komisiu

◦ Vyrieši problém

◦ Obnoví autentifikáciu

◦ Informuje Komisiu a zúčastnené štáty

 Ak sa štátu nepodarí schému elektronickej identifikácie alebo 
autentifikácie do 3 mesiacov dať do poriadku – musí ju stiahnuť

Narušenie bezpečnosti
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 Kto za čo zodpovedá:

 Štát zodpovedá spoliehajúcej sa tretej strane za škodu spôsobenú tým, že si 
nesplnil povinnosti na zaistenie

◦ Pravosti osobných identifikačných údajov osoby, ktorej vydal prostriedky 
elektronickej identifikácie

◦ Dostupnosti online autentifikácie

 Vydavateľ prostriedkov  elektronickej identifikácie - nedodržanie postupov 
pri vydávaní

 Autentifikačná autorita – za nedostupnosť online autentifikácie

 Samozrejme národné predpisy

Zodpovednosť

51



 schémy elektronickej identifikácie, ktoré štát nahlásil, musia spĺňať 
požiadavku interoperability

◦ Technologická neutralita, nezvýhodňuje žiadne národné riešenie v EÚ

◦ EU a medzinárodné normy

◦ Ochrana súkromia už v štádiu návrhu

◦ Spracovanie osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES

 Konkrétnejšie

◦ odkaz na minimálne technické požiadavky týkajúce sa úrovní 
zabezpečenia

◦ mapovanie vnútroštátnych úrovní zabezpečenia oznámených schém 
elektronickej identifikácie na úrovne zabezpečenia podľa článku 8;

◦ odkaz na minimálne technické požiadavky týkajúce sa interoperability;

◦ odkaz na minimálny súbor osobných identifikačných údajov, ktoré sú 
dostupné v schémach elektronickej identifikácie;

◦ procedurálne predpisy; mechanizmus urovnávania sporov a

◦ spoločné normy prevádzkovej bezpečnosti.

Interoperabilita
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 Za škodu spôsobenú nedodržaním Nariadenia úmyselne alebo z 
nedbanlivosti zodpovedajú poskytovatelia

 Preukázať úmysel alebo nedbanlivosť nie-kvalifikovaného 
poskytovateľa služieb musí poškodený

 U kvalifikovaného poskytovateľa sa predpokladá nedbanlivosť alebo 
úmysel

 Poskytovateľ 

◦ oznámi obmedzenia ohľadne využívania služieb vopred

◦ Obmedzenia sú rozpoznateľné tretími stranami

◦ Používatelia porušili obmedzenia

◦ Potom poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré takto vznikli

 + národné predpisy o zodpovednosti

Zodpovednosť a dôkazové bremeno
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 Poskytovatelia služieb so sídlom v tretej krajine, alebo 
medzinárodné organizácie

◦ Poskytujú dôveryhodné služby

◦ Existuje dohoda medzi EU a treťou krajinou (o vzájomnom uznávaní)

◦ Dôveryhodné služby sú ekvivalentné kvalifikovaným dôveryhodným 
službám

 Obsah dohôd:

◦ Služby a ich poskytovatelia spĺňajú požiadavky na kvalifikované služby a 
kvalifikovaných poskytovateľov z EU

◦ Platí to aj opačne: právna rovnocennosť dôveryhodných služieb 
kvalifikovaných poskytovateľov z EU so službami domácich 
poskytovateľov alebo medzinárodných organizácií v tretej krajine

Medzinárodné aspekty
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 Podľa možnosti sprístupniť služby a produkty zdravotne 
postihnutým osobám

 Pravidlá sankcií za porušenie Nariadenia stanovia členské 
štáty

Rôzne
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 Štát 
◦ určí orgán dohľadu so sídlom v danom štáte, 

◦ alebo sa dohodne s iným štátom 

◦ Dá mu primerané právomoci a zdroje

◦ Oznámi jeho meno a adresu Komisii

 Úlohy orgánov dohľadu
◦ Primárne dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi služieb

◦ Dodržiavanie požiadaviek Nariadenia

◦ V prípade potreby aj  sa dohľad týla obyčajných poskytovateľov

◦ Audity

◦ Kontrola ukončenia

◦ Kontrola nápravných opatrení

◦ Spolupráca s úradmi na ochranu osobných údajov

◦ Udeľovanie a odnímanie statusu kvalifikovaného poskytovateľa

◦ Môže zriadiť a prevádzkovať bezpečnú infraštruktúru (KCA?)

◦ Raz ročne = správa o činnosti komisii

Dohľad
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 Spolupráca orgánov dohľadu

 Bezpečnostné požiadavku na poskytovateľa

◦ Správa rizík

◦ Primerané bezpečnostné opatrenia

◦ V prípade bezpečnostného incidentu informovať

 Orgán dohľadu

 Úrad pre osobné údaje (ak došlo k narušeniu)

 Dotknuté osoby

◦ Orgán dohľadu

 (medzinárodný dopad) partnerské orgány, ENISA

 Verejnosť

 Raz ročne správa ENISA

Bezpečnostné požiadavky
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 Dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi

◦ Vykonáva orgán dohľadu

◦ Raz za dva roky audit

◦ Na náklady kvalifikovaného poskytovateľa

◦ Môže nariadiť aj mimoriadny audit

◦ Môže informovať úrad na ochranu osobných údajov

◦ Kontrola plnenia nápravných opatrení

◦ V prípade nesplnenia – možnosť odňatia statusu kvalifikovaného 
poskytovateľa

Kvalifikovaní poskytovatelia
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 Začiatok činnosti kvalifikovaného poskytovateľa

◦ Začína ako obyčajný poskytovateľ

◦ Požiada orgán dohľadu o udelenie statusu kvalifikovaného 
poskytovateľa (+ dokumentácia)

◦ Orgán dohľadu posúdi podklady

◦ Návrh na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných poskytovateľov

◦ Po zaradení – poskytovateľ funguje ako kvalifikovaný poskytovateľ

Kvalifikovaní poskytovatelia
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 Štát (poverený orgán) vytvorí, spravuje a zverejňuje zoznamy 
kvalifikovaných poskytovateľov (dôveryhodné zoznamy)

 Požiadavka na zoznam/y

◦ dostatočne chránené

◦ Forma vhodná na automatické spracovanie

◦ Nahlasovať Komisii adresu orgánu ktorý spravuje zoznamy

 Komisia 

◦ zverejňuje adresy, kde sa dajú nájsť zoznamy

◦ Stanovuje požiadavky na ochranu

Zoznam kvalifikovaných poskytovateľov
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 Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby 

 Pre tých kvalifikovaných poskytovateľov, ktorí sú uvedení v zozname 
kvalifikovaných poskytovateľov

 Kvalifikovaní poskytovatelia musia uvádzať na svojom webe odkaz 
na zoznam

 Komisia do 1. júla 2015 prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví 
špecifikácie týkajúce sa formy, a najmä prezentáciu, kompozíciu, 
veľkosť a dizajn značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné 
služby. 

Značka dôvery EÚ
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 Overovanie identity a iných údajov žiadateľa o certifikát

 Prevádzka - poskytovateľ

◦ Informuje orgán dohľadu o zmenách aj plánovaných

◦ Kvalifikovaný personál

◦ Dostatočný majetok a/alebo poistenie (škody)

◦ Informovanie žiadateľa o vydanie certifikátu

◦ Bezpečnosť používaných systémov

◦ Ochrana údajov a osobných údajov

◦ Archivovanie údajov aj po ukončení činnosti (súdne konanie)

◦ Kontinuita činnosti

◦ Vydavateľ kvalifikovaných certifikátov – databáza (kvalifikovaných? ) 
certifikátov

◦ Revokácia  certifikátu do 24 hodín od prijatia žiadosti

◦ Zrušenie je účinné ihneď po jeho uverejnení.

◦ Požiadavka na info o stave certifikátu –automatizovaným spôsobom, ktorý 
je spoľahlivý, bezplatný a efektívny.

Požiadavky na kvalifikovaných poskytovateľov 
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 Komisia môže určiť referenčné čísla noriem pre dôveryhodné 
systémy a produkty 

Právne účinky elektronických podpisov 

 Obyčajný – nemožno pred súdom odmietnuť len preto, že má 

elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky pre kvalifikované 
elektronické podpisy 

 Kvalifikovaný EP – právny účinok rovnocenný s vlastnoručným 
podpisom

 Kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovanom 
certifikáte vydanom v jednom členskom štáte sa uznáva ako 
kvalifikovaný elektronický podpis vo všetkých ostatných 
členských štátoch. 

Elektronické podpisy
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Zdokonalený EP

 Jednoznačné spojenie s podpisovateľom

 Umožňuje určenie totožnosti podpisovateľa

 Podpisovacie údaje (súkromný kľúč) má podpisovateľ pod kontrolou

 Spojený s podpisovanými údajmi (ošetrenie integrity a autentickosti)

(je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že 
každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť)

 Digitálny podpis založený na asymetrickom šifrovaní a hašovacej 
funkcii, vytvorený pomocou bezpečného zariadenia

 Certifikát verejného kľúča?

Elektronické podpisy
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Elektronické podpisy vo verejných službách 

Ak štát vyžaduje zdokonalený elektronický podpis, 

 uznáva 

◦ zdokonalené elektronické podpisy, 

◦ zdokonalené elektronické podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte 
pre elektronické podpisy a 

◦ kvalifikované elektronické podpisy

 Ak štát vyžaduje zdokonalený elektronický podpis založený na 
kvalifikovanom certifikáte, 

 uznáva 

◦ zdokonalené elektronické podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte a 
kvalifikované elektronické podpisy 

 Podmienka dodržiavanie referenčných postupov a formátov 
vydaných Komisiou

Elektronické podpisy
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Elektronické podpisy vo verejných službách 

Členské štáty nesmú vyžadovať na cezhraničné využívanie služby 
online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, elektronický podpis 
vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický podpis. 

Komisia 

 môže určiť referenčné čísla noriem pre zdokonalené elektronické 
podpisy. 

 do 18. septembra 2015 vymedzí referenčné formáty zdokonalených 
elektronických podpisov alebo referenčné metódy pre prípady, keď 
sa používajú alternatívne formáty

Elektronické podpisy
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 Konkrétne požiadavky v prílohe I. Nariadenia

 Žiadne ďalšie povinné požiadavky

 nepovinné dodatočné osobitné atribúty 

 Základné stavy certifikátu

◦ Platný

◦ Zrušený (nedá sa obnoviť)

 Štát môže zaviesť stav dočasne pozastavený

◦ Kvalifikovaný certifikát stráca platnosť na obdobie pozastavenia platnosti

◦ Stav pozastavený musí byť vidieť (databáza)

 Komisia môže určiť referenčné čísla noriem pre kvalifikované 
certifikáty pre elektronický podpis.

Kvalifikované certifikáty pre elektronické 
podpisy 
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 Pripomenieme 

Kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu je 
nakonfigurovaný softvér alebo hardvér používaný na vyhotovenie 
elektronického podpisu; ktoré spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II;

Komisia – odkazy na normy

Ďalšie slajdy – zoznam požiadaviek

Kvalifikované zariadenia na vytváranie EP
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1. Kvalifikované zariadenia na vyhotovenie elektronických podpisov 
musia vhodnými technickými a procedurálnymi prostriedkami 
zabezpečovať prinajmenšom, aby:

a) v primeranej miere bola zaručená dôvernosť údajov na vyhotovenie 
elektronického podpisu použitých na vyhotovenie elektronického 
podpisu;

b) sa údaje na vyhotovenie elektronického podpisu použité na vyhotovenie 
elektronického podpisu mohli v praxi objaviť iba raz;

c) údaje na vyhotovenie elektronického podpisu použité na vyhotovenie 
elektronického podpisu nebolo možné s primeranou úrovňou 
zabezpečenia odvodiť a elektronický podpis bol spoľahlivo chránený 
proti falšovaniu pomocou aktuálne dostupných technológií;

d) oprávnený podpisovateľ mohol údaje na vyhotovenie elektronického 
podpisu použité na vyhotovenie elektronického podpisu spoľahlivo 
chrániť pred použitím inými osobami.

Požiadavky na Kvalifikované zariadenia 
na vytváranie EP
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2. Kvalifikované zariadenia na vyhotovenie elektronických podpisov 
nesmú meniť údaje, ktoré sa majú podpísať, ani brániť, aby sa takéto 
údaje podpisovateľovi pred podpísaním zobrazili.

3. Generovať alebo spravovať údaje na vyhotovenie elektronického 
podpisu v mene podpisovateľa môže výhradne kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb.

4. Bez toho, aby bol dotknutý bod 1 písm. d), kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb spravujúci údaje na vyhotovenie 
elektronického podpisu v mene podpisovateľa môžu údaje na 
vyhotovenie elektronického podpisu duplikovať len na účely 
zálohovania za predpokladu, že sú splnené tieto požiadavky:

a) bezpečnosť duplikovaných súborov údajov musí byť na rovnakej úrovni 
ako v prípade pôvodných súborov údajov;

b) počet duplikovaných súborov údajov nesmie prekročiť minimálne 
množstvo nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity služby.

Požiadavky na kvalifikované zariadenia 
na vytváranie EP
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 Členské štáty 

◦ určia subjekty, ktoré budú vykonávať certifikáciu (štátne, súkromné)

◦ Nahlásia ich Komisii

 Certifikácia

◦ Hodnotenie bezpečnosti podľa nejakej normy

◦ Iný postup (ak nie je k dispozícii norma)

 Porovnateľná úroveň bezpečnosti

 Nahlásiť Komisii

 Komisia

◦ Štandardy na produkty

◦ Požiadavky na certifikačné orgány

 Členské štáty nahlásia Komisii certifikované kvalifikované zariadenia 
na vytváranie elektronických podpisov

 Komisia zverejní zoznam takýchto zariadení

 Aj revízie

Certifikácia kvalifikovaných zariadení na vyhotovenie 
elektronických podpisov 
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 Kvalifikovaný certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovateľom

 Platný v čase vytvorenia podpisu

 Overovateľ použil správny kľúč

 Údaje v certifikáte reprezentujúce podpisovateľa sú správne poskytnuté 
overovateľovi

 Ak sa pri podpisovaní použil pseudonym, jasne sa to ukáže overovateľovi

 elektronický podpis bol vytvorený kvalifikovaným zariadením na vyhotovenie 
elektronického podpisu;

 Nebola narušená integrita podpísaných údajov

 v čase podpísania boli dodržané požiadavky stanovené v článku 26  (definícia 
kvalifikovaného EP)

 Systém použitý na validáciu kvalifikovaného elektronického podpisu 
poskytuje spoliehajúcej sa strane správny výsledok procesu validácie a 
umožňuje spoliehajúcej sa strane odhaliť akékoľvek problémy súvisiace s 
bezpečnosťou. 

Komisia môže určiť normy na validáciu kvalifikovaných EP

Požiadavky na validáciu kvalifikovaných 
elektronických podpisov 
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Kvalifikovaná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov 

 Poskytuje ju jedine kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb

 Automatizovaným spôsobom

 Výsledok validácie obsahuje zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať poskytovateľa kvalifikovanej služby 
validácie

Komisia môže určiť normy pre kvalifikovanú službu validácie

Kvalifikovaná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov 

Kvalifikovanú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov 
môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorý 
používa postupy a technológie, ktoré umožňujú predĺžiť dôveryhodnosť 
kvalifikovaného elektronického podpisu aj na obdobie po uplynutí 
technologickej platnosti. 

Komisia môže určiť normy pre túto kvalifikovanú službu

Kvalifikované služby
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Právne účinky elektronických pečatí 

 Podobne ako obyčajný EP: nesmie sa odmietnuť ako dôkaz pred 
súdom len preto že

◦ Je v elektronickej forme

◦ Nie je kvalifikovaná

 Kvalifikovaná e. pečať autentickosť (integrita a pôvod) údajov s 
ktorými je spojená

 Kvalifikovaná elektronická pečať založená na kvalifikovanom 
certifikáte vydanom v jednom členskom štáte sa uznáva ako 
kvalifikovaná elektronická pečať vo všetkých ostatných členských 
štátoch. 

Elektronické pečate
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Požiadavky na zdokonalené elektronické pečate 

a) je jedinečne spojená s pôvodcom pečate; 

b) umožňuje určenie totožnosti pôvodcu pečate; 

c) je vyhotovená pomocou údajov na vyhotovenie elektronickej pečate, 
ktoré môže pôvodca pečate s vysokou mierou dôveryhodnosti pod 
jeho kontrolou používať na vyhotovenie elektronickej pečate, a 

d) je prepojená s údajmi, na ktoré sa vzťahuje, takým spôsobom, že 
každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť. 

Elektronické pečate
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Elektronické pečate vo verejných službách

 Podobne ako kvalifikované EP

 Ak členský štát na využívanie služby online, vyžaduje zdokonalenú 
elektronickú pečať, 

 Tak tento členský štát uznáva

◦ zdokonalené elektronické pečate, 

◦ zdokonalené elektronické pečate založené na kvalifikovanom certifikáte 
pre elektronické pečate a 

◦ kvalifikované elektronické pečate

 zdokonalenú elektronickú pečať založenú na kvalifikovanom 
certifikáte, 

 tento členský štát uznáva 

◦ zdokonalené elektronické pečate založené na kvalifikovanom certifikáte a 
kvalifikované elektronické pečate, 

 Spĺňajúce nižšie uvedené formáty a metódy

Elektronické pečate
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Elektronické pečate vo verejných službách

 Členské štáty nesmú vyžadovať na cezhraničné využívanie služby 
online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, elektronickú pečať 
vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaná elektronická pečať. 

 Komisia môže určiť normy pre zdokonalené elektronické pečate. 

Elektronické pečate
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Elektronické pečate vo verejných službách

 Členské štáty nesmú vyžadovať na cezhraničné využívanie služby 
online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, elektronickú pečať 
vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaná elektronická pečať. 

 Komisia môže určiť normy pre zdokonalené elektronické pečate. 

 Komisia do 18. septembra 2015 vymedzí prostredníctvom 
vykonávacích aktov referenčné formáty zdokonalených 
elektronických pečatí alebo referenčné metódy pre prípady, keď sa 
používajú alternatívne formáty, pričom zohľadní existujúcu prax, 
normy a právne akty Únie. 

Elektronické pečate
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Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate 

 Veľmi podobné požiadavky ako na kvalifikované certifikáty

 podobne v ďalších dvoch článkoch

Kvalifikované zariadenia na vyhotovenie elektronických pečatí 

Validácia a uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí 

Elektronické pečate
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Právny účinok elektronických časových pečiatok 

Podobne ako elektronický podpis

 Nesmie sa im upierať použiteľnosť ako dôkaz pred súdom len kvôli 
tomu, že sú v elektronickej forme a nespĺňa požiadavky 
kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

 Kvalifikovaná elektronická pečiatka = správnosť dátumu a času, 
ktorý uvádza, a integrity údajov, s ktorými je dátum a čas spojený. 

 Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka sa uznáva vo všetkých 
členských státoch

Elektronické časové pečiatky
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Požiadavky na kvalifikované elektronické časové pečiatky 

a) spája dátum a čas s údajmi spôsobom, ktorý v rozumnej miere 
zamedzuje možnosť nezistiteľnej zmeny údajov; 

b) je založená na presnom zdroji času prepojenom s koordinovaným 
svetovým časom a 

c) je podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo 
zapečatená zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb alebo rovnocennou metódou.

Komisia môže určiť normy pre spojenie dátumu a času s údajmi a pre 
presné zdroje času.

Elektronické časové pečiatky
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Právny účinok elektronickej doručovacej služby pre registrované
zásielky

 Právny účinok údajov, ktoré sa odošlú a doručia prostredníctvom
elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky, a ich
prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť len 
kvôli tomu, že

◦ Sú v elektronickej forme 

◦ EDS nespĺňa podmienky na kvalifikovanú službu

 Ak sa údaje odošlú pomocou kvalifikovanej EDS pre reg. zásielky, 
platia nasledujúce predpoklady

◦ Bola zachovaná ich integrita

◦ boli odoslané identifikovaným odosielateľom

◦ Boli doručené identifikovanému adresátovi

◦ Dátum a čas ich odoslania a doručenia uvedený v kvalifikovanej EDS pre 
reg. zásielky je správny

Elektronické doručovacie služby pre 
registrované zásielky 
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a) poskytuje ich jeden alebo viacerí kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných 
služieb; 

b) zabezpečujú identifikáciu odosielateľa s vysokou úrovňou spoľahlivosti; 

c) zabezpečujú identifikáciu adresáta pred doručením údajov; 

d) odosielanie a doručovanie údajov je zabezpečené zdokonaleným 
elektronickým podpisom alebo zdokonalenou elektronickou pečaťou 
kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb spôsobom, ktorým sa 
zamedzí možnosti nezistiteľnej zmeny údajov; 

e) akákoľvek zmena údajov potrebná na účel odoslania alebo doručenia údajov 
sa jasne oznámi odosielateľovi a adresátovi údajov; 

f) dátum a čas odoslania, doručenia a akejkoľvek zmeny údajov je označený 
kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. 

Komisia môže určiť normy pre procesy odosielania a doručovania údajov. 

Požiadavky na elektronické doručovacie služby pre 
registrované zásielky 
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Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel obsahujú: 

a) označenie, prinajmenšom vo forme vhodnej na automatizované spracovanie, 
že certifikát sa vydáva ako kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových 
sídiel; 

b) súbor údajov jednoznačne reprezentujúcich kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb, ktorý vydáva kvalifikované certifikáty, zahŕňajúci aspoň 
členský štát, v ktorom je poskytovateľ usadený, a: 

— v prípade právnickej osoby: názov a prípadné registračné číslo tak, ako sa 
uvádza v úradných záznamoch, 

— v prípade fyzickej osoby: meno osoby; 

c) v prípade fyzických osôb: aspoň meno osoby, ktorej sa certifikát vydal, alebo 
jej pseudonym. Ak sa používa pseudonym, táto skutočnosť sa musí 
jednoznačne uviesť; 

v prípade právnických osôb: aspoň názov právnickej osoby, ktorej sa certifikát 
vydáva, a prípadne registračné číslo tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch; 

Požiadavky na kvalifikované certifikáty pre 
autentifikáciu webových sídiel 
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d) prvky adresy, prinajmenšom vrátane mesta a štátu, fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorej sa certifikát vydáva, a prípadne tak, ako sa uvádza v úradných 
záznamoch; 

e) názvy domén prevádzkovaných fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej sa 
certifikát vydáva; 

f) údaje o začiatku a konci obdobia platnosti certifikátu; 

g) identifikačný kód certifikátu, ktorý musí byť jedinečný pre kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb; 

h) zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať 
vydávajúceho kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb; 

i) lokalitu, na ktorej je certifikát pre zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať uvedené v písmene h) dostupný bezplatne; 

j) lokalitu služieb súvisiacich so štatútom platnosti certifikátov, ktoré sa môžu 
využiť na zistenie štatútu platnosti kvalifikovaného certifikátu.

Požiadavky na kvalifikované certifikáty pre 
autentifikáciu webových sídiel 
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 Právny účinok elektronického dokumentu a jeho prípustnosť ako 
dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že 
má elektronickú formu.

Právne účinky elektronických dokumentov
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 Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty 

 Môže zriadiť/zriadi Výbor

 Najneskôr do 1.júla roku 2020 podá EP a Rade správu o plnení 
Nariadenia

 Každé 4 roky správa o pokrokoch pri plnení cieľov Nariadenia 

Rôzne
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 Smernica sa ruší

 Odkazy na Smernicu sa presmerujú na Nariadenie
◦ Bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu=kvalifikované zariadenia na

vyhotovenie elektronických podpisov

◦ Kvalifikované certifikáty vydané fyzickým osobám sa považujú za kvalifikované
certifikáty pre elektronické podpisy podľa tohto nariadenia do uplynutia ich platnosti. 

◦ Poskytovateľ certifikačných služieb vydávajúci kvalifikované certifikáty čo najskôr, 
najneskôr však 1. júla 2017 predloží orgánu dohľadu správu o posúdení zhody.

◦ Do posúdenia zhody sa takýto poskytovateľ certifikačných služieb považuje za 
kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb podľa tohto nariadenia

◦ Ak nepredloží správu od 2.júla 2017 sa nepovažuje za kvalifikovaného poskytovateľa

 Účinnosť 20 dní po zverejnení (28.8.2014)

 Uplatňuje sa od 1. júla 2016 (výnimky)

 Najdlhší odklad – vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie

Nariadenie a smernica
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 Napísali sme ho v období  2001-2002 

 Vychádzali sme z Direktívy 1999/93 EC a znalosti fungovania PKI –
technologický zákon

 Jediná známa a použiteľná technológia – digitálny podpis

 K širokému použitiu EP potrebujeme PKI

 Direktíva 

◦ Všeobecná

◦ Slabý obyčajný elektronický podpis

◦ 3-4 úrovne EP

Zákon o elektronickom podpise
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 Zákon (pôvodný)
◦ Konkrétna technológia (digitálny podpis)

◦ 2 úrovne EP – obyčajný a zaručený

◦ Bezpečnostné požiadavky

◦ Hierarchická PKI s R-CA

◦ Pravidlá pre fungovanie PKI

◦ Normy

◦ Akreditácia

◦ Dohľad

 Porovnáme Zákon s Nariadením

Zákon o elektronickom podpise
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Predmet Nariadenia

 elektronická identifikácia

 pravidlá pre dôveryhodné služby

 elektronické podpisy

 elektronické pečate

 elektronické časové pečiatky

 elektronické dokumenty

 elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a 

 certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel

Vyznačené oblasti sú čiastočne pokryté Zákonom

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
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elektronická identifikácia

 V Nariadení 

◦ Všeobecne

◦ Skôr by sa hodilo na eID (overovanie dokladov)

◦ Dôležité – budúce vykonávacie predpisy, záväzné normy a postupy

 V Zákone popísaná konkrétna schéma elektronickej identifikácie a 
autentifikácie  založená na EP a PKI

 Porovnajme s požiadavkami na eID

◦ Vzájomné uznávanie (explicitne – úrovne zabezpečenia)

◦ Podmienky pre oznamovanie schém elektronickej identifikácie (povinnosti 
štátu)

◦ Úrovne zabezpečenia schém elektronickej identifikácie

◦ Oznámenie

◦ Narušenie bezpečnosti

◦ Zodpovednosťza škody

◦ Spolupráca a interoperabilita

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
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elektronická identifikácia - zhrnutie

 Požiadavky Nariadenia v tejto oblasti presahujú pôsobnosť Zákona

 EP a PKI možno považovať za schému I&A

 V Nariadení 

◦ Požiadavky na elektronickú identifikáciu

◦ Dôveryhodné služby (explicitne)

 Silnejšie požiadavky na garancie (štátu, CSPs)

 Konkrétnejšie a kontrolovateľné požiadavky na

◦ Interoperabilitu

◦ Bezpečnosť

 Silnejšia kontrola EU

◦ Výbor

◦ ENISA

 Veľa zatiaľ neexistujúcich (!) vykonávacích predpisov

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
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Pripomenieme, čo to je

„dôveryhodná služba“ je elektronická služba, ktorá sa spravidla 
poskytuje za odplatu a spočíva: 

a) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii elektronických podpisov, 
elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, 
elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a 
certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia, alebo 

b) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov pre autentifikáciu 
webových sídiel, alebo 

c) v uchovávaní elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, 
ktoré s týmito službami súvisia;

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Dôveryhodné služby
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Zákon pozná

 certifikačnú službu, čo je najmä 

◦ vydávanie certifikátov, zrušovanie platnosti certifikátov, 
poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie 
existencie a platnosti certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie 
vydaných certifikátov,

 akreditovanú certifikačnú službu

1. správa kvalifikovaných certifikátov,

2. dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov podpísaných 
zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaručenou 
elektronickou pečaťou,

3. vydávanie časových pečiatok,

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Dôveryhodné služby
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 certifikačnú činnosť –

◦ poskytovanie certifikačných služieb, prijímanie žiadostí o vydanie 
certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných technických zariadení 
a iná činnosť potrebná na zabezpečenie poskytovania certifikačných 
služieb,

 správu certifikátov –

◦ vydávanie, overovanie platnosti, zrušovanie, archivovanie certifikátov a 

certifikačné činnosti s tým spojené,

 správu kvalifikovaných certifikátov –

◦ vydávanie kvalifikovaných certifikátov, zrušovanie platnosti kvalifikovaných 
certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, 
potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov, 
vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov,

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Dôveryhodné služby
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 Dôveryhodné služby sú širšie ako certifikačné služby a činnosti

 Pravidlá pre dôveryhodné (certifikačné) služby

◦ Zodpovednosť a dôkazné bremeno – čiastočne

◦ Medzinárodné aspekty – čiastočne (uznávanie zahraničných certifikátov)

◦ Zdravotne postihnuté osoby – nie

◦ Sankcie – áno

◦ Orgán dohľadu – čiastočne

◦ Vzájomná pomoc ?

◦ Bezpečnostné požiadavky na poskytovateľov – čiastočne

◦ Dohľad nad kvalifikovanými poskytovateľmi – čiastočne

◦ Začatie poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby – čiastočne

◦ Dôveryhodné zoznamy – áno

◦ Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby – nie

◦ Požiadavky na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb -
čiastočne

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Dôveryhodné služby
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Nariadenie

„elektronický podpis“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené 

alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré 
podpisovateľ používa na podpisovanie;

Zdokonalený elektronický podpis musí spĺňať tieto požiadavky: 

 a) je jedinečne spojený s podpisovateľom; 

 b) umožňuje určenie totožnosti podpisovateľa; 

 c) je vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, 
ktoré môže podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod 
svojou výlučnou kontrolou, a 

 d) je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú 
dodatočnú zmenu údajov možno zistiť.

 „kvalifikovaný elektronický podpis“ je zdokonalený elektronický podpis 

vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie 
elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre 
elektronické podpisy;

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické podpisy
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Zákon

§ 3 Elektronický podpis

(1) Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s 
elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

a) nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a 
elektronického dokumentu,

b) na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k 
súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický 
dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný 
s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,

c) obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.

(2) Podpisovateľ vyhotoví elektronický podpis elektronického dokumentu tak, 
že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu vyhotoví 
nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1.

 Digitálny podpis, asymetrická šifra, nepovinná hašovacia funkcia a certifikát

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické podpisy
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Zákon

§ 4 Zaručený elektronický podpis

(1) Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis, ktorý musí spĺňať 
podmienky podľa § 3 a zároveň

a) je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie 
zaručeného elektronického podpisu; súkromný kľúč je uložený na bezpečnom 
zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré je certifikované 
úradom,

b) možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie 
elektronického podpisu,

c) spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba 
zaručený elektronický podpis vyhotovila,

d) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie 
zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické podpisy
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 obyčajný elektronický podpis Nariadenia sa v Zákone nepoužíva

 Zdokonalený EP Nariadenia približne zodpovedá obyčajnému EP 
Zákona

 Kvalifikovaný EP Nariadenia zodpovedá zaručenému EP Zákona

 Zákon sa primárne venuje zaručenému EP

 Nariadenie – širšie požiadavky na používanie elektronických 
podpisov vrátane obyčajného (neodmietnutie pred súdom) ako 
Zákon o EP

 Zákon 

◦ uznávanie zahraničných certifikátov

◦ Podstatne podrobnejšie popísané procesy v PKI

◦ Špeciality (mandátový certifikát, rodné číslo – interoperabilita?)

◦ Čl. 28, ods. 2 Nariadenia Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy 
nesmú podliehať žiadnym povinným požiadavkám nad rámec požiadaviek 
stanovených v prílohe I. 

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické podpisy
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 Nariadenie aj Zákon predpokladajú používanie bezpečných zariadení 
na vytváranie EP (prípadne iné účely)

◦ Požiadavky na zariadenie

◦ Certifikačný orgán

◦ Certifikácia zariadení

◦ Uznávanie certifikovaných zariadení

◦ Zoznam certifikovaných zariadení

 Principiálne zhoda, pravdepodobné zmeny

◦ Požiadavky (funkcionálne a bezpečnostné) na zariadenia

◦ Administratívne postupy 

 Dve nové služby (Nariadenie)

◦ Validovanie kvalifikovaných elektronických podpisov

◦ Uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov

 Možnosť poskytovateľa narábať so súkromnými kľúčmi, vrátane 
kopírovania!

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické podpisy
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 Podpis = prejav vôle

 Elektronický podpis fyzickej osoby, štatutára právnickej osoby – O.K. 

 Problém = potrebujeme elektronické podpisy, za ktorými nestojí 
konkrétna osoba (podateľňa, technické zariadenie a pod.)

 Nariadenie pozná

◦ Elektronickú pečať

◦ Zdokonalenú elektronickú pečať

◦ Kvalifikovanú elektronickú pečať

 Podobná hierarchia ako pre EP; pripomenieme
 elektronická pečať“ sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo 

logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme s cieľom zabezpečiť 
pôvod a integritu týchto pridružených údajov; 

 Nehovorí nič o úrovni garancií, meno a digitálny odtlačok teoreticky 
postačujú

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické pečate
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2. úroveň 

Zdokonalená elektronická pečať musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) je jedinečne spojená s pôvodcom pečate; 

b) umožňuje určenie totožnosti pôvodcu pečate; 

c) je vyhotovená pomocou údajov na vyhotovenie elektronickej pečate, ktoré 
môže pôvodca pečate s vysokou mierou dôveryhodnosti pod jeho kontrolou 
používať na vyhotovenie elektronickej pečate, a 

d) je prepojená s údajmi, na ktoré sa vzťahuje, takým spôsobom, že každú 
dodatočnú zmenu údajov možno zistiť. 

3. úroveň

 kvalifikovaná elektronická pečať je zdokonalená elektronická pečať 
vyhotovená pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronickej 

pečate a založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronickú pečať; 

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické pečate
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Zákon pozná 2 úrovne elektronických pečatí

◦ Obyčajná elektronická pečať (zodpovedá obyčajnému elektronickému 
podpisu)

◦ zaručená elektronická pečať(zodpovedá ZEP)

 Môžeme očakávať problémy s interoperabilitou, aj keď

Čl. 37, ods. 3. Členské štáty nesmú vyžadovať na cezhraničné využívanie 
služby online, ktorú ponúka subjekt verejného sektora, elektronickú pečať 
vyššej úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaná elektronická pečať. 

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické pečate
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 Štandardný technický pojem

 Nariadenie
◦ Pripúšťa existenciu obyčajnej elektronickej časovej pečiatky

◦ Ale zaoberá sa len kvalifikovanou

◦ Požaduje  použitie presného zdroja času prepojeného s koordinovaným 
svetovým časom

◦ Ale len zdokonalený EP

 Zákon – vyššie bezpečnostné požiadavky (akreditovaná certifikačná 
služba, špeciálny súkromný kľúč, bezpečné zariadenie a certifikát)

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické časové pečiatky
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 Zákon o EP Elektronické doručovacie služby pre registrované 
zásielky nepozná

 V Nariadení veľmi všeobecné požiadavky

 Ako chcú zabezpečiť non repudiation of receipt?

 Počkajme na vykonávacie predpisy

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické doručovacie služby pre registrované 
zásielky
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 V Nariadení len fragment, Zákon túto problematiku nerieši

Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel musia 
spĺňať požiadavky stanovené v prílohe IV. 

 Budú možno aj vykonávacie predpisy

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Autentifikácia webových sídiel
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 V Nariadení len fragment

Právny účinok elektronického dokumentu a jeho prípustnosť ako 
dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že 
má elektronickú formu.

 Predmet iného zákona (eGovernment) skôr zákonov

Nariadenie vs Zákon o elektronickom podpise
Elektronické dokumenty
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 Nariadenie má podstatne širšiu pôsobnosť, ako predchádzajúca 
Smernica

 Vytvára podmienky pre

◦ Elektronickú identifikáciu a autentifikáciu

◦ Cezhraničné používanie elektronických dokumentov

 Na čo to bude dobré:
◦ Komunikácia s úradmi na diaľku

◦ Obchodovanie vo virtuálnom priestore

◦ Zdravotná starostlivosť

◦ Právna validita elektronických dokumentov

 Tichý predpoklad – existencia elektronického ID a infraštruktúry 
podľa STORK (systém vzájomne prepojených NCP-národných 
kontaktných bodov)

Záver
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 Nerovnaká úroveň všeobecnosti

 Komisia bude vydávať „vykonávacie predpisy“

 Dva orgány
◦ Výbor (pre elektronický podpis)

◦ ENISA (bezpečnosť)

 Krátke termíny

 Veľa povinností pre členské štáty

 Zákon vychádzal zo Smernice

 Len elektronický podpis, pečate, pečiatky a certifikačné 
služby a činnosti

 Nariadenie má inú štruktúru ako zákon, aj inú úroveň 
podrobnosti (nepostačuje na praktickú realizáciu)

 Nepresný slovenský preklad Nariadenia

Záver
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 Ak sa bude upravovať Zákon o EP
◦ Skôr nanovo prepísať, ako novelizovať

◦ Kompetencie (NBÚ, MV SR, MF SR, ale aj MZV SR, MZ SR a možno aj iní)

 Ak by sa aj Zákon o EP neprepisoval bude treba
◦ Analyzovať povinnosti vyplývajúce z Nariadenia

◦ Kto za príslušnú oblasť v SR zodpovedá

◦ Právne predpisy, ktoré s (povinnosťami) súvisia

◦ Rozdiely (existujúci – požadovaný stav)

◦ Možné riešenia

 Nariadenie = Zámer, koncepcia

 Vykonávacie predpisy = konkretizácia, ale kedy budú?

 Času je málo a kapacít tiež

 neboli sme pri „tom“ v začiatkoch; nezúčastnili sme sa na projekte 
FIFIS, odišli sme z projektov STORK (2.0) a epSOS

Záver
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 Čo sa dá spraviť pred vykonávacími predpismi

◦ Kto pripravil Nariadenie (a asi je/bude vo Výbore)

◦ Kto za problematiku zodpovedá v ENISA

◦ Kontaktovať, konzultovať

 Na slovenskej strane – koordinácia zainteresovaných

Záver
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 Poskytol Peter Rybár z NBU, za čo mu srdečne ďakujeme

 Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the 
Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust 
services for electronic transactions in the internal market and 
repealing Directive 1999/93/EC

 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX:32014R0910

 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014R0910

 Aktuálne verejné pripomienkovanie ETSI štandardov začne 
v priebehu decembra. Viac informácií bude zverejnených na stránke:

 http://www.e-signatures-standards.eu/reference-
documentation/latest-etsi-documents

 http://www.e-signatures-standards.eu/





Doplňujúce informácie

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014R0910
http://www.e-signatures-standards.eu/reference-documentation/latest-etsi-documents
http://www.e-signatures-standards.eu/


 Ako doplnok k prednáškam je ENISA dokument:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-
trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-
parameters-report

 Pre pedagogické účely môže poslúžiť Mini CA pre RSA/ECDSA 
... a krížovú certifikáciu. A následne pre vytváranie 
a overovanie podpisov dokumentov.

 http://lockit.webnode.sk/help-pictures/

 K eIDAS je zaujímavý materiál od Eurosmart - Position Paper

 http://www.eurosmart.com/images/doc/Publications/Eurosm
art%20Position%20Paper%20-
%20Server%20Signing%20within%20the%20eIDAS%20Regulatio
n.pdf



Doplňujúce informácie

https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameters-report
http://lockit.webnode.sk/help-pictures/
http://www.eurosmart.com/images/doc/Publications/Eurosmart Position Paper - Server Signing within the eIDAS Regulation.pdf


 Možno bude zaujímavý aj príklad útoku na elektronické dokumenty, 
kde sa zmení len rozšírenie názvu súboru.

 Útok je možný pri podpisoch vytvorených alebo overených na 
bežných aplikáciách pre podpis, lebo podpisom chránia a overujú 
len obsah dokumentu a nie jeho typ a interpretáciu obsahu.

 http://elpi2.szm.com/priklad.htm

 Bez zmeny obsahu podpísaného dokumentu je tak možné zmeniť 
úplne zobrazený obsah dokumentu len zmenou spôsobu 
interpretácie bytov dokumentu bez zmeny bytov v dokumente.

 Riešenie je, podpisom chrániť aj typ dokumentu ako meta-data 
podpisu alebo dokumenty uložiť do obálky. 

 Obálka obsahuje dokument a aj typ dokumentu pre správnu 
interpretáciu obsahu dokumentu.

 Celá obálka sa podpíše. Obálka môže byť napríklad ZIP obsahujúci 
podpísaný dokument.



Doplňujúce informácie

http://elpi2.szm.com/priklad.htm


 CRL vo veľkostiach niekoľko Mega Byte pre eID, môže 
niekoho z účastníkov vzdelávania prekvapiť, ale treba sa 
z toho poučiť a na Slovensku zaviesť ako povinné Pozitívne 
OCSP.

 http://crl.eid.belgium.be/

Doplňujúce informácie

http://crl.eid.belgium.be/

