
va a s politick˘mi stanovisky Unie, která má b˘t
spoleãenstvím práva s vy‰‰ím standardem
právní ochrany jednotlivce ve srovnání s obec-
n˘m mezinárodním právem.

Jeden z moÏn˘ch smûrÛ budoucího v˘voje
odpovûdnosti Evropské unie naznaãuje záva-
zek v primárním právu – v ãl. 6, odst. 2 SEU. AÏ
se Evropská unie stane smluvní stranou Evrop-

ské úmluvy o ochranû lidsk˘ch práv a základ-
ních svobod, bude moÏno ji pfiímo Ïalovat pfied
Evropsk˘m soudem pro lidská práva jako sub-
jekt odpovûdn˘ za poru‰ení práv zaruãovan˘ch
Úmluvou stejnû jako smluvní státy. Vymahatel-
nost odpovûdnostních povinností EU tak dosta-
ne zcela nov˘ rozmûr a pfiinese znaãné posílení
práv jednotlivce.
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Evropské nafiízení eIDAS: Impuls pro
sjednocení elektronického podpisu
a identifikace v EU*

VOJTùCH KMENT

DOKTORAND KATEDRY TEORIE PRÁVA A PRÁVNÍCH UâENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

The EU regulation eIDAS: The Impuls to Unify the Electronic Signature and the Electronic Iden-
tification in the EU

Summary: The paper shortly introduces the recently published 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 (abbreviated „eIDAS„).
Several areas of the electronic signature adjustment are considered questionable. The Regulation does not
include the principle WIPIWIS (What Is Presented Is What Is Signed) as well as it does not determine
suitable duties for the signatory and/or relying party. The lack of such provisions may cause the easy
repudiation of the signature by the alleged signatory. While the Regulation boldly states the equivalance of
the qualified electronic signature to the handwritten signature the analysis discovers that the legal evidence
effect may hardly be considered the same. The Regulation also looses some conditions likely in order to allow
the usage of the cloud saved private key. Such technique may improve the deployment of the electronic
signature technology essentially but lower its security too. It is considered unfortunate that the Regulation
abandoned the possibility to limit the use of the qualified certificate by the signatory because it would allow
him to control its risks and expenditures. The paper summarizes the impact of eIDAS to the Czech legal
system and the necessary related updates of the Czech law. The paper also describes some activities of the
European Commission during the pending period of the preparation of the implementing acts.

Key words: eIDAS, electronic signature, electronic identification, european law

Dne 28. srpna 2014 vy‰lo v Úfiedním vûstníku
Evropské unie nové Nafiízení Evropského par-
lamentu a Rady o elektronické identifikaci
a sluÏbách vytváfiejících dÛvûru pro elektronické
transakce na vnitfiním trhu a o zru‰ení smûrnice
1999/93/ES (dále jen „eIDAS“1 nebo „nafiíze-
ní“).2 Jako pfiímo aplikovateln˘ právní pfiedpis
by mûlo v˘znamnû ovlivnit pomocí poãítaãÛ
provádûné právní jednání aj. elektronické trans-
akce ve v‰ech ãlensk˘ch státech Evropské unie
vãetnû âeské republiky. V tomto ãlánku nafiíze-
ní velmi struãnû pfiedstavuji, vãetnû informací

o dÛvodech jeho pfiijímání, o procesu pfiijímání
a hlavních oãekávateln˘ch právních dÛsledcích.

Nafiízení má stanoveno nûkolik pfiechodo-
v˘ch období, pfiedpokládá vydání dal‰ích pro-

* Tento ãlánek byl zpracován v rámci projektu specifického
vysoko‰kolského v˘zkumu Univerzity Karlovy v Praze, kter˘ je
registrován pod ã. SVV ã. 260 005.

1 Zkratka eIAS vyjadfiuje obsah nafiízení jako akronym ze slov
„Identification-Authentification-Signature.“ âastûji uÏívaná eIDAS
znamená buì totéÏ, nebo je povaÏována za zkrácené vyjádfiení
„electronic IDentification And Services.“ 

2 Viz http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG.



vádûcích aktÛ s odkazy na technické specifikace,
je v‰ak záhodno se s ním zaãít seznamovat. Kupfi.
schémata elektronické identifikace by mûlo b˘t
moÏné dobrovolnû uznávat jiÏ od roku 2015.

Oblast pÛsobnosti nafiízení
a podstata základních pojmÛ

V oblasti pÛsobnosti nafiízení dosud v rámci
práva EU platila nafiízením ru‰ená smûrnice
1999/93/ES (dále „DirES“). Ta se zab˘vala
rámcem elektronick˘ch podpisÛ ve Spoleãen-
ství a mûla za cíl harmonizovat jejich právní
úpravu. Na jejím základû byla do národních
právních fiádÛ transponována úprava elektro-
nick˘ch podpisÛ, v âR zákonem ã. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu (dále jen „ZoEP“).
Na elektronické podpisy aj. pojmy dle tohoto
zákona se poté v âR odvolává fiada zejména
procesních pfiedpisÛ, jak správního práva vãet-
nû správního fiádu, tak i v‰ech soudních fiádÛ
(civilní, správní, trestní). Odvolávku obsahoval
ale i dfiívûj‰í obãansk˘ zákoník v § 40 a obsahu-
je ji ve svém § 561 i nov˘ obãansk˘ zákoník, ny-
ní touto formulací: „Jin˘ právní pfiedpis stanoví,
jak lze pfii právním jednání uãinûném elektro-
nick˘mi prostfiedky písemnost elektronicky po-
depsat.“ Lze tedy fiíci, Ïe elektronick˘ podpis
byl smûrnicí DirES i v ãeském právním fiádu
konstruován jako oborovû prÛfiezov˘ právní in-
stitut, kter˘ potenciálnû zasahuje v‰echna práv-
ní odvûtví!

Po 14 letech zku‰enosti lze ale konstatovat, Ïe
vysoká oãekávání, která elektronick˘ podpis
vzbuzoval na pfielomu milénia, prakticky nikde
v Evropské unii dodnes nesplnil a to zejména co
do svého roz‰ífiení. Napfiíklad dle údajÛ kvalifi-
kovan˘ch poskytovatelÛ certifikaãních sluÏeb
sídlících v âR3 bylo za rok 2013 vydáno zhruba
280 tisíc kvalifikovan˘ch certifikátÛ, coÏ zname-
ná, Ïe vytvofiit tzv. zaruãen˘ elektronick˘ pod-
pis je v âR schopno ménû neÏ 4 % z poãtu
obyvatel v ekonomicky aktivním vûku. Hlavní
motivace Evropské unie ke zmûnû bohuÏel ne-
vycházela z tohoto fiaska, neboÈ by se pak sou-
stfiedila na zji‰Èování pfiíãin takového stavu.
Evropská komise si dlouho neuspokojivé situa-
ce vÛbec nebyla vûdoma, nebo toto vûdomí po-
tlaãovala. Komise sice vydala v bfieznu 2006
struãnou desetistránkovou pfiezkumnou zprá-
vu ohlednû naplÀování DirES,4 urãenou Evrop-
skému parlamentu a Radû, ve kterém nízkou
roz‰ífienost pfiiznává, nicménû závûr vrcholí
konstatováním:5 „cíle Smûrnice byly vesmûs do-
saÏeny a v této fázi nevyvstaly Ïádné jasné po-
tfieby pro její revizi.“ Za zmínku stojí, Ïe Komise
vydala tuto zprávu témûfi o tfii roky pozdûji vÛ-
ãi termínu 19. 6. 2003, kter˘ byl stanoven smûr-

nicí v ãl. 12. Pfiitom Komise, nejpozdûji od tzv.
Durmotierovy studie6 z roku 2003, tyto informa-
ce o pouze izolovan˘ch a vzájemnû nekompati-
bilních ostrÛvcích nasazování elektronického
podpisu mûla k dispozici. Nejménû do roku
2010 se pak na evropské úrovni nedûlo praktic-
ky nic aÏ na pfiíleÏitostnû vypracovávané studie,
z nichÏ nejv˘znamnûj‰í zfiejmû je tzv. CROBIES.7
Jedním z hybatelÛ pokroku se pak kupodivu
stalo pfiijetí smûrnice 2006/123/ES, o sluÏbách
na vnitfiním trhu, která vyÏaduje vytvofiení tzv.
jednotn˘ch kontaktních míst, se kter˘mi by oso-
by mohly komunikovat i pfieshraniãnû, vzdále-
nû a to i elektronicky. Právû pfii jejich zfiizování
se v praxi ukázalo, Ïe fie‰ení elektronického
podpisu z rÛzn˘ch ãlensk˘ch státÛ jsou nekom-
patibilní nejen technicky, ale i právnû. Motivací
Komise pro návrh nového nafiízení proto pfiede-
v‰ím bylo zaji‰tûní pfieshraniãní interoperability
elektronického podpisu. Tento dÛvod je uvádûn
Komisí i v dÛvodové ãásti návrhu nafiízení.8
Forma nafiízení pak zfiejmû byla zvolena proto,
aby co nejvíce odpadly potíÏe s moÏn˘mi práv-
ními nesrovnalostmi mezi ãlensk˘mi státy na-
vzájem.9,10

V prÛbûhu let se k elektronickému podpisu
pfiidávala i problematika elektronické identifi-
kace. Asi prvnû je v unijních dokumentech zmi-
Àována v Akãním plánu pro elektronické
podpisy a elektronickou identifikaci, zamûfie-
ném na usnadnûní poskytování pfieshraniãních
vefiejn˘ch sluÏeb v rámci jednotného trhu.11
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3 Jedná se o spoleãnost První certifikaãní autorita, a.s., sluÏbu
PostSignum âeské po‰ty s.p. a spoleãnost eIdentity a.s.

4 Commission of the European Communities, Report on the
operation of Directive 1999/93/EC on a Community framework
for electronic signatures, COM (2006) 120 final, Brussels: 2006.
Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2006:01 20:FIN:EN:PDF

5 Commission of the European Communities, op. cit., s. 10.
6 DURMOTIER, J. / KELM, S., NILSSON, H. / SKOUMA, G. /

VAN EECKE, P.: The legal and market aspects of electronic
singnatures – final report, Legal and market aspects of the
application of Directive 1999/93/EC and practical applications of
electronic signatures in the Member States, the EEA, the
Candidate and the Accession countries, Interdisciplinary centre
for Law & Information Technology (ICRI) – Katholieke
Universiteit Leuven, Leuven: October 2003.
http://www.epractice.eu/files/media/media_581.pdf – nav‰tíveno
11/2013.

7 SEALED, TIME.LEX. SIEMENS: CROBIES: Study on Cross-
Border Interoperability of eSignatures – Head Document, 2010.

8 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on the electronic identification and trust services for
electronic transactions in the internal market, drafted by
European Commission in Brussels, 4.6.2012 COM(2012) 238
final, 2012/0146 (COD), s. 4.

9 Viz op. cit., s. 3.
10 Podobnû neuspokojivá situace koncepãního zvládání technologií

elektronického podpisu úfiady ale panuje i na národní úrovni
v âR. Po mnoha organizaãních zmûnách do‰lo cca v roce 2011
k úplnému zru‰ení oddûlení elektronického podpisu na
Ministerstvu vnitra a tím potaÏmo ke ztrátû institucionální pamûti
o této problematice na úrovni orgánÛ ústfiední státní správy.

11 Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions on an Action Plan
on esignatures and e-identification to facilitate the provision of
cross-border public services in the Single Market,
COM(2008)798, Brussels: November 2008.



Pro praktické pfiiblíÏení pojmÛ, elektronickou
identifikací lze rozumût jednorázovou autenti-
zaci osoby spojenou s prokázáním totoÏnosti
osoby (uÏivatele) na poãátku poãítaãového se-
zení nebo pfied provedením dÛleÏité operace.
Autentizací a potaÏmo identifikací (byÈ nepfiíli‰
silnou) je napfiíklad zadání pfiihla‰ovacího jména
a hesla k po‰tovnímu úãtu na sluÏbû gmail.com,
nebo do datové schránky v âR. Identifikace je
dÛleÏitá aÏ nutná sluÏba, pokud chcete nûkteré
informace poskytovat pouze nûkter˘m osobám.
Napfiíklad funkce vzdáleného pfiístupu do 
spisu v jakémkoli vefiejnoprávním fiízení bude
vyÏadovat, aby nahlíÏející osoba byla bezpro-
stfiednû pfiedtím identifikována. Autentizace
a identifikace jsou v‰ak málo dostateãné, má-li
b˘t prokázán obsah právního jednání osoby.
Lze je pfiirovnat k situaci, kdy je na vrátnici ãi re-
cepci podniku ovûfiována totoÏnost fyzické oso-
by napfi. vÛãi obãanskému prÛkazu. Z prÛbûhu
takového postupu a záznamu o nûm napfi. v ná-
v‰tûvní knize lze soudit, Ïe se daná fyzická oso-
ba na recepci podniku vyskytla a do podniku
poté vstoupila, bez dal‰ího v‰ak jiÏ nikoli to,
o ãem a jak v podniku jednala nebo se chovala.
Stejná potíÏ panuje i v pfiípadû poãítaãového
systému. DÛkaz o následném jednání sice je
v principu moÏn˘, ale velmi sloÏit˘ a situace
pro vedení takového dÛkazu musí b˘t pfiipra-
vena jiÏ pfiedem, neÏ k nasazení poãítaãového
systému vÛbec dojde. Jin˘m pfiíkladem autenti-
zace a identifikace z bûÏného svûta by mohlo b˘t
vzájemné pfiedstavení se dvou osob, spojené na-
pfiíklad s v˘mûnou vizitek, ale nûkdy i za pomo-
ci spoleãnû známého prostfiedníka, kter˘ strany
struãnû uvede. Strany komunikace se tak na jejím
poãátku v jisté mífie spolehlivosti ujistí o tom,
k˘m protûj‰ek je. Obsah jednání si v‰ak musí pfie-
dev‰ím kaÏdá strana zvlá‰È pamatovat.12

Pro dÛkaz o obsahu jednání slouÏí právû
elektronick˘ podpis, jehoÏ hlavní funkcí je pro-
kázání pÛvodce podepsan˘ch dat, pfiiãemÏ se
pfiedpokládá, Ïe podepsaná data mohou obsa-
hovat a vyjadfiovat právní jednání. I u elektro-
nického podpisu se nûkdy hovofií o autentizaci
a identifikaci, ty v‰ak neprobíhají mezi dvûma
v budoucnu jednajícími entitami, ale vedou se
ve vztahu k podepsan˘m datÛm, jimiÏ rozu-
mím i pfiípady podepsaného dokumentu nebo
podepsané datové zprávy. Ovûfiit tento vztah by
mûla b˘t v principu schopna jakákoli jiná osoba,
tedy nejen napfiíklad adresát projevu, ale i nû-
kdo jin˘, z ãehoÏ pro právo nejdÛleÏitûj‰í tfietí
osobou je potenciální soudce, kter˘ má nûkdy
pozdûji rozhodnout pfiípadn˘ spor mezi pÛvod-
cem a adresátem. Tím se tento mechanismus
znaãnû li‰í od v˘‰e zmínûné elektronické identi-
fikace, v níÏ uji‰tûní o identitû probíhá pouze

mezi komunikujícími stranami sam˘mi. Je bo-
huÏel pravda, Ïe zejména v pfiípadû slab‰ích
metod mÛÏe b˘t uveden˘ metodick˘ rozdíl se-
tfien. Kupfi. zadání PIN13 je jistû autentizací
a proto spí‰e elektronickou identifikací, ale nû-
kdy b˘vá povaÏováno i za tzv. prost˘ elektro-
nick˘ podpis. V terminologii eIDAS jsou
stanoveny jako dva hlavní a vzájemnû exklu-
zivní pojmy elektronická identifikace a elektro-
nick˘ podpis. Pojem autentizace pak je v eIDAS
zaveden jako související nebo nadfiazen˘ obûma
uveden˘m, tj. ãásteãnû odli‰nû od zpÛsobu, jak
je v poãítaãové praxi bûÏnû pouÏíván a spí‰e blí-
Ïe k v˘znamu slova pravost ãi obratu zaji‰tûní
pravosti.

Studie vypracovávané pro Komisi (napfi. zmí-
nûná CROBIES) dále upozorÀovaly, Ïe není jas-
né, proã sluÏby poskytovatelÛ certifikaãních
sluÏeb, ktefií vydávají kvalifikované certifikáty,
jsou v rámci EU regulovány pomûrnû pfiísnû,
zatímco jiné sluÏby obdobné dÛleÏitosti nikoli
(napfi. ani vydávání ãasov˘ch razítek). Mûlo se
jednat i o sluÏby zaruãeného doruãování (tj. ob-
doby tuzemsk˘ch datov˘ch schránek), nebo
o sluÏby dlouhodobé úschovy a archivace elek-
tronick˘ch dokumentÛ.

V prÛbûhu v˘voje nasazování elektronick˘ch
podpisÛ se dále zjistilo, na úrovni unijní i v âR,
Ïe sluÏby spojené pouze s vydáváním kvalifiko-
van˘ch certifikátÛ nejsou dostateãné, Ïe je nut-
né tyto sluÏby doplnit o sluÏby tzv. ãasov˘ch
razítek.14 V âR byl kupfi. jednou z novel ZoEP
zaveden institut kvalifikovaného ãasového ra-
zítka. Zhruba od roku 2003 se pro souhrn rÛz-
n˘ch poskytovatelÛ (vydávajících certifikáty,
vydávajících ãasová razítka, popfi. v zahraniãí
vydávajících i zafiízení pro bezpeãné vytváfiení
elektronického podpisu – zpravidla ve formû ãi-
pov˘ch karet) zaãal v evropské literatufie pouÏí-
vat spoleãn˘ pojem Trust Service Provider
(TSP), ãehoÏ pfiesn˘m pfiekladem by bylo po-
skytovatel dÛvûrov˘ch sluÏeb, nicménû ãasto se
dosud pouÏíval i pfieklad poskytovatel dÛvûry-
hodn˘ch sluÏeb (po eIDAS se bude pouÏívat
poskytovatel sluÏeb vytváfiejících dÛvûru), nebo
poskytovatel dÛvûry. Jejich sluÏby jsou oznaão-
vány jako Trust service, coÏ bylo aÏ dosud pfie-
kládáno jako dÛvûryhodné sluÏby, nicménû
v dobû po nafiízení eIDAS lze oãekávat, Ïe se
ujme pfiekladateli nafiízení zvolen˘ obrat sluÏby
vytváfiející dÛvûru, kter˘ se dostal i do samot-
ného názvu nafiízení. Jeden TSP mÛÏe poskyto-
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12 Pokud k zachycení obsahu právního jednání nepouÏijí jiné
prostfiedky, které v‰ak jiÏ nejsou samotnou identifikací.

13 PIN – Personal Identification Number (osobní identifikaãní ãíslo).
14 Napfi. v nûmeckém právu mûl o této potfiebû zákonodárce jasno

od samého poãátku.



vat jeden nebo více druhÛ takov˘ch sluÏeb.
Zvolen˘ pfieklad v eIDAS je docela vhodn˘, je-
likoÏ sluÏba TSP sice musí b˘t dÛvûryhodná, ale
jejím prav˘m smyslem je pfiedev‰ím poskytovat
dÛvûru v nûco dal‰ího. Oním dal‰ím mÛÏe b˘t
totoÏnost osoby (informace o ní) v pfiípadû kva-
lifikovaného certifikátu, ãas (informace o ãase)
v kvalifikovaném ãasovém razítku, informace
o pouÏití bezpeãného prostfiedku pro vytváfiení
podpisu apod. Zhruba od roku 2006 se ve vy-
spûl˘ch zemích EU ve spojitosti s elektronick˘m
podpisem uvaÏuje i o archivaãních ãi úschov-
ních sluÏbách, které by umoÏnily dlouhodobû
uchovávat platnost elektronick˘ch podpisÛ,
a zhruba od roku 2008 dále se zaãínají povaÏo-
vat za dÛleÏité i sluÏby zaruãeného doruãení.15

Zájemce o historick˘ v˘klad lze upozornit, Ïe
ideová v˘chodiska a mentální stav autorÛ návr-
hu nafiízení jsou zfiejmû nejúplnûji a nejaktuál-
nûji shrnuty ve studii oznaãované jako IAS.16

Struãnû lze obsah eIDAS shrnout tak, Ïe se na-
fiízení snaÏí spojit v jednom právním pfiedpisu
(1) úplnû novou základní úpravu pro elektro-
nickou identifikaci a (2) v˘znamnou novelizaci
úpravy elektronického podpisu, pfiiãemÏ v dru-
hé oblasti se novû pfiedpokládá mnohem vût‰í
v˘znam pro vyuÏití sluÏeb vytváfiejících dÛvû-
ru, které novû zahrnují i sluÏby elektronického
doporuãeného doruãování. K tûmto tématikám
byly navíc ponûkud neústrojnû pfiidány i sluÏby
vytváfiení, ovûfiování shody a platnosti certifiká-
tÛ pro autentizaci internetov˘ch stránek.17

Novinky: Elektronická
identifikace

V oblasti elektronické identifikace se v eIDAS
projevily dva faktory. Prvním je, Ïe pozdní har-
monizace evropsk˘m právem zde zpÛsobila, Ïe
mnohé ãlenské státy jiÏ pfiijaly zvlá‰tní právní
úpravy a technicky implementovaly svá vlastní
a navzájem zatím nesluãitelná fie‰ení, pfiiãemÏ
do nich jiÏ investovaly znaãné prostfiedky. Dru-
h˘ zji‰tûn˘ faktor je, Ïe ãlenské státy nemají pfií-
li‰ zájem na tom podfiizovat své systémy
identifikace státÛm jin˘m, ani Evropské unii.
V˘sledkem v eIDAS proto je metodika oznamo-
vání (notifikací) tzv. systémÛ elektronické iden-
tifikace. KaÏd˘ stát tedy mÛÏe dále vytváfiet
vlastní identifikaãní systémy, pro nûÏ buì vy-
dává tzv. prostfiedky pro elektronickou identifi-
kaci, nebo tyto prostfiedky uznává. Pro úãel
jejich vyuÏití osobami nebo úfiady z jin˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ je ale povinen zajistit moÏnost on-li-
ne ovûfiení identifikaãních údajÛ na dálku.
âlensk˘ stát pfiitom odpovídá za ‰kodu, kterou
zpÛsobí, pokud by tuto autentizaãní sluÏbu fiád-
nû neprovozoval, nebo pokud by obsaÏené

identifikaãní údaje nebyly fiádnû spojeny s iden-
tifikovanou osobou.

Nafiízení eIDAS pfiitom zavádí tfii kategorie
úrovnû záruk systémÛ elektronické identifikace:
nízká, znaãná a vysoká. Metodika vzájemného
uznávání elektronické identifikace mezi ãlen-
sk˘mi státy je na tyto úrovnû navázána.

K potfiebné technické harmonizaci elektronic-
ké identifikace má dále dojít splÀováním tech-
nick˘ch specifikací, k jejichÏ zvefiejnûní je
Komise zmocnûna formou provádûcích aktÛ.
Zda se technická harmonizace zdafií, bude proto
znaãnû záleÏet pfiedev‰ím na kvalitû budoucích
technick˘ch specifikací a na ochotû a schopnos-
ti úfiadÛ ãlensk˘ch státÛ je splÀovat. Pfiedstaví-
me-li si, Ïe kaÏd˘ ãlensk˘ stát EU bude pouÏívat
byÈ i jen nûkolik „sv˘ch“ systémÛ elektronické
identifikace, kaÏd˘ v celé ‰kále úrovní záruk,
mÛÏe poãet notifikovan˘ch systémÛ elektronic-
ké identifikace brzy snadno vy‰plhat na nûkolik
set. Podpora tak mnoha systémÛ souãasnû se
mÛÏe stát noãní mÛrou poskytovatelÛ elektro-
nick˘ch sluÏeb. Jakákoli moÏnost pan-EU úspû-
chu bude proto podmínûna v˘‰e zmínûn˘mi
technick˘mi specifikacemi ãi technick˘mi nor-
mami, aby byly navrÏeny tak, Ïe umoÏní vzá-
jemnou technickou interoperabilitu dosud
neinteroperabilních identifikaãních systémÛ.
Nezdafií-li se tento úkol, bude identifikaãní bu-
doucnost EU pochmurná. Komise sice podpo-
ruje nûkteré projekty IT s elektronickou
identifikací, zejména projekt STORK18 resp.
STORK 2.0,19 bez podpory a zahrnutí identifi-
kaãních systémÛ ãlensk˘ch státÛ v‰ak nebudou
mít spí‰e pouze unijní projekty ‰anci na úspûch.
Nadpoloviãní ãást ãlensk˘ch státÛ se sice pilot-
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15 Zatímco v âR se v této oblasti nasadily datové schránky âeské
po‰ty s. p., v Nûmecku se jedná o otevfienûj‰í systém DeMail,
a na úrovni Evropské unie se zpracovával projekt REM –
Registered Email, rovnûÏ koncipovan˘ jako otevfien˘.

16 DLA Piper, Sealed, Time.lex, PriceWaterhouseCoopers, SGA:
Feasibility study on an electronic identification, authentication
and signature policy (IAS), Final Report, A study prepared for
the European Commission DG Communications Networks,
Content & Technology, Ref. Ares(2013)2869715 – 13/08/2013,
Brusel: 2013.

17 Zde se naopak jedná o pfieklad ne zcela vhodn˘ (v eIDAS
anglicky website certificate). V technické praxi se bûÏnû naz˘vá
serverov˘ certifikát. B˘vá od TSP poskytován jako vedlej‰í
sluÏba a typicky slouÏí pro autentizaci a identifikaci webového
serveru jako samoãinnû bûÏící technické entity, spravované
urãitou osobou, jejíÏ totoÏnost je v certifikátu uvedena, na
poãátku webového sezení nûjakého uÏivatele (typicky fyzické
osoby). Nevhodnost pfiekladu certifikát pro autentizaci
internetov˘ch stránek plyne z toho, Ïe takov˘ certifikát se
vydává na jeden webov˘ server, na jeden website, tj. pouze
jeden. Certifikát pak autentizuje webov˘ server a nikoli
jednotlivé internetové stránky. Je zcela na zafiízení serveru, jaké
internetové (webové) stránky bude uÏivatelÛm pfiedstavovat.

18 Secure idenTity acrOss boRders linKed. Jedná se o pilotní
projekt velkého rozsahu, na nûmÏ se podílelo 14 aÏ 17 (na
závûr) ãlensk˘ch státÛ EU a EHS a byl kofinancován Evropskou
komisí. Probíhal v letech 2008–2011. https://www.eid-stork.eu.

19 Navazující projekt. Úãastní se jej více ãlensk˘ch státÛ, novû
vãetnû âR, nikoli v‰ak jiÏ Nûmecko. Spoluúãastníky projektu
jsou i soukromoprávní subjekty. Probíhá od roku 2012.
https://www.eid-stork2.eu.



ních projektÛ STORK zúãastnila nebo úãastní,
míra jejich angaÏmá je v‰ak zatím nejasná.

Novinky: Elektronick˘ podpis

Oproti elektronické identifikaci mohla oblast
úpravy elektronického podpisu v eIDAS tûÏit ze
zku‰eností, které ãlenské státy i EU nasbíraly
s elektronick˘m podpisem v rámci harmoniza-
ce podle smûrnice 1999/93/ES. I kdyÏ jsou im-
plementace v ãlensk˘ch státech navzájem
technicky i právnû zatím nekompatibilní, smûr-
nici se pfieci jen podafiilo zaloÏit jednu spoleã-
nou architekturu ãi pfiístup k elektronick˘m
podpisÛm ve v‰ech ãlensk˘ch státech, která
spoãívá na tzv. infrastruktufie vefiejného klíãe
(Public Key Infrastructure, PKI), na ãinnosti po-
skytovatelÛ certifikaãních sluÏeb a jimi vydáva-
n˘ch kvalifikovan˘ch certifikátÛ. V právních
fiádech ãlensk˘ch státÛ existuje i podobná ter-
minologie. Tyto faktory zásadnû usnadnily bu-
dování spoleãného fie‰ení elektronického
podpisu. Praktick˘ rozdíl se projevuje v tom, Ïe
v oblasti elektronického podpisu základem
technického fie‰ení budou technické specifikace
a technické normy vyhlá‰ené provádûcími akty
Komise, k jejichÏ vydání je Komise v eIDAS rov-
nûÏ zmocnûna. Na pfiípravû tûchto technick˘ch
specifikací se jiÏ nûkolik let pracuje v rámci tzv.
Mandátu 460.20 Tyto mandáty jsou zpÛsobem,
kter˘m Komise zmocÀuje a potaÏmo i financuje
vytváfiení technick˘ch specifikací ãi norem
v rámci evropsk˘ch normalizaãních institucí, ja-
ko jsou napfi. CEN21 nebo CENELEC,22 a v rám-
ci elektronického podpisu zejména aktivní
ETSI.23 Oproti elektronické identifikaci lze v ob-
lasti elektronického podpisu proto zcela realis-
ticky doufat, Ïe vzniknou spoleãné technické
normy na úrovni celé EU, podle nichÏ budou
navrhovány v‰echny produkty a sluÏby, takÏe
technická kompatibilita a interoperabilita by
mûla b˘t dosaÏitelná. V˘znam tohoto technické-
ho sjednocení nelze nedocenit. Zatímco na zá-
kladû smûrnice 1999/93/ES vyhlásila Komise
pouhé tfii technické specifikace, nyní jiÏ pova-
Ïované za zastaralé, podle Mandátu 460 se pfii-
pravuje více neÏ 50 technick˘ch specifikací,
které víceménû jsou skuteãnû potfiebné a mnoho
z nich zcela nutn˘ch. Právû tato disproporce po-
ãtu potfiebn˘ch technick˘ch specifikací velmi
názornû pfiedstavuje, proã nebylo dosud dosa-
Ïeno interoperability elektronického podpisu
na úrovni EU.

Na druhé stranû je moÏné hodnotit eIDAS
z pohledu právní kvality navrÏené úpravy, ãe-
muÏ budou vûnovány následující fiádky.

Soukrom˘ klíã uloÏen˘ v cloudu

Autofii návrhu nafiízení se rozhodli, Ïe chtûjí
podporovat moÏnost uloÏení tzv. dat pro vytvá-
fiení elektronického podpisu (v praxi PKI se
oznaãují jako soukrom˘ klíã) v cloudovû provo-
zovan˘ch kryptografick˘ch zafiízeních, ev.
i vãetnû moÏnosti delegace vlastního vytvofiení
elektronického podpisu na poskytovatele tako-
v˘ch sluÏeb pro vytváfiení dÛvûry. Toto fie‰ení
má své v˘hody z hlediska správy, nasazování,
udrÏování, zaji‰Èování provozu a v nûkter˘ch
ohledech i z hlediska bezpeãnosti. Má ov‰em
dvû nev˘hody. První je závislost na konektivitû.
Bez funkãní konektivity k poskytovateli se po-
depisující osoba nepodepí‰e. Druhá nev˘hoda
je zásadní – uÏivatel ztrácí fyzickou kontrolu
nad sv˘m soukrom˘m klíãem. Fyzické drÏení je
pfiitom jedním ze zásadních faktorÛ tzv. fyzické
bezpeãnosti, která je vÏdy dÛleÏitou souãástí
poãítaãové bezpeãnosti jako takové. Kromû
zmínûní této moÏnosti v bodech odÛvodnûní té-
to zmûnû koncepce nasvûdãuje i nová podmín-
ka tzv. „v˘hradní kontroly.“ Zatímco dle
smûrnice 1999/93/ES se pro tzv. zaruãen˘ elek-
tronick˘ podpis poÏadovalo vytvofiení podpisu
pomocí „vyuÏití prostfiedkÛ, které podepisující
osoba mÛÏe mít plnû pod svou kontrolou“, v ãl.
26 eIDAS novû zní: „je vytvofien pomocí dat pro
vytváfiení elektronick˘ch podpisÛ, která pode-
pisující osoba mÛÏe s vysokou úrovní dÛvûry
pouÏít pod svou v˘hradní kontrolou.“ Znûní
eIDAS, kromû toho, Ïe je nejasné (srov. infor-
maci z ãervnového workshopu v Bruselu níÏe),
pfiedstavuje podmínku znatelnû uÏ‰í. Podmín-
ka DirES se vztahovala na v‰echny technické
prostfiedky, které se na vytváfiení podpisu zú-
ãastnily. V technické praxi proto nikoli pouze na
soukrom˘ klíã, ale i na jeho technick˘ kontejner,
typicky ãipovou kartu, a dále i na v‰echen jin˘
hardware a software, kter˘ se na vytváfiení pod-
pisu podílel, tj. zejména i na aplikaci vytváfiející
elektronick˘ podpis a potaÏmo i nûkteré perife-
rie, jako napfi. bezpeãná ãteãka ãipov˘ch karet.
Vztahovat by se rovnûÏ mûla na operaãní
systém, nebo aspoÀ na jeho funkce, kter˘mi za-
ji‰Èuje tzv. bezpeãné cesty a bezpeãné kanály
mezi periferiemi lidského rozhraní, aplikací vy-
tváfiející podpis a ãipovou kartou. Podmínka
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20 GENERAL: M/460 EN Standardisation Mandate to the
European Standardisation Organisations CEN, CENELEC and
ETSI in the Field of Information and Communication
Technologies applied to Electronic Signature, Brussels, 22–nd
December 2009.
http://www.etsi.org/images/files/ECMandates/m460.pdf.

21 Comité Européen de Normalisation (Evropsk˘ v˘bor pro
normalizaci).

22 Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Evropská
komise pro standardizaci v elektrotechnice).

23 European Telecommunications Standards Institute.



v eIDAS se vztahuje pouze na v˘hradní kontro-
lu nad pouÏitím soukromého klíãe, navíc zmûk-
ãenou z plné kontroly na kontrolu s vysokou
úrovní dÛvûry.24

Vynechání WIPIWIS

Akronym WIPIWIS má v˘znam What Is Presen-
ted Is What Is Signed, nebo-li podepsáno je to, co
je pfiedloÏeno (zobrazeno). Z hlediska podpisu
se jedná o pomûrnû stûÏejní zásadu, neboÈ vzná-
‰í poÏadavek na celkové technické uspofiádání
tak, aby si podepisující osoba mohla b˘t jista, Ïe
podepisuje to, co skuteãnû vidí (popfi. jinak vní-
má sv˘mi smysly, elektronicky podepsat lze tfie-
ba i zvukov˘ záznam). V pfiípadû klasického
vlastnoruãního podpisu na bûÏn˘ papír je tato
podmínka tak samozfiejmá, Ïe ji vlastnû jednak
ani nikdo nevzná‰í, ani si ji bûÏnû neuvûdomu-
je. V technické praxi v‰ak je dÛleÏitá, neboÈ
funkce zobrazení i vytvofiení podpisu jsou tech-
nicky oddûlené a provádûné rÛzn˘mi zafiízení-
mi nebo jejich ãástmi. Autofii návrhu nafiízení si
zásady buì nebyli vÛbec vûdomi, nebo ji z ne-
pochopiteln˘ch dÛvodÛ vynechali. Platí pfii-
tom, Ïe zásada ani v ideovém v˘chodisku,
kter˘m bezpochyby byla smûrnice 1999/93/ES
(DirES), nebyla dosud explicitnû vyjádfiena. Lze
ji ale dovodit jako realizovatelnou napfi. z poÏa-
davku na v˘hradní kontrolu zafiízení, která
v DirES byla, v eIDAS jiÏ ale není. Pro zajíma-
vost, obdobnû WIPIWIS není explicitnû vyjá-
dfiena ani v souãasném ãeském ZoEP, ov‰em
i zde dosud byla podmínka v˘hradní kontroly
ve‰kerého zafiízení. Podmínka je ov‰em expli-
citnûj‰í souãástí napfi. nûmeckého právního fiá-
du, kter˘ stanoví urãité podmínky i na aplikace
vytváfiející elektronick˘ podpis.

Zru‰ení omezení pouÏití certifikátu

Dosavadní DirES umoÏÀovala, aby souãástí ob-
sahu kvalifikovaného certifikátu bylo omezení
jeho pouÏití. Takové omezení v principu umoÏ-
Àovalo ochranu podepisující osoby – pokud by
byl kvalifikovan˘ certifikát pouÏit pro právní
jednání, které odporovalo omezení vyjádfiené-
mu v certifikátu, bylo moÏné jej povaÏovat za
jednání neplatné. V âR sice Ïádn˘ ze tfií akredi-
tovan˘ch poskytovatelÛ certifikaãních sluÏeb
tuto moÏnost neumoÏÀuje a potaÏmo se v âR
nepouÏívá,25 v Nûmecku v‰ak byla poskytova-
teli umoÏnûná a je i vyuÏívaná. Kupfi. nûmeãtí
advokáti pouÏívají kvalifikované certifikáty
s uvedením omezení na transakce do 100 EUR,
pfiiãemÏ nûmecké soudy judikovaly, Ïe takové-
to certifikáty jsou plnû pouÏitelné pro procesní
úkony u soudÛ, které advokáti provádûjí jmé-

nem sv˘ch klientÛ, protoÏe se nejedná o pfiímé
finanãní transakce.26 Autory nûmecké doktríny
pak moÏnost uvést omezení byla povaÏována
za dÛleÏit˘ právní nástroj, jak fiídit riziko pou-
Ïití elektronického podpisu u podepisující oso-
by,27 která mÛÏe své technické a organizaãní
prostfiedí podepisování pfiizpÛsobit hodnotû
a rizikÛm sebou provádûn˘ch transakcí. Zjed-
nodu‰enû fieãeno, je-li hodnota transakcí nízká,
lze pouÏít prostfiedky a postupy s malou nebo
nízkou bezpeãností a spoléhat se na právní
omezení v kvalifikovaném certifikátu, kter˘ je
vÏdy vysoce bezpeãn˘, je-li vysoká, bude tomu
odpovídat i volba prostfiedkÛ a náklady na nû.
Takové uspofiádání je pomûrnû racionální, ne-
boÈ je to právû podepisující osoba, která jednak
zná hodnotu sv˘ch transakcí nebo v˘‰i rizik,
jednak souãasnû nese i náklady na pofiízení pro-
stfiedkÛ a provádûní postupÛ. Snahy stanovit
jednotnou úroveÀ bezpeãnosti zafiízení pro
elektronick˘ podpis buì vedou na nízké nákla-
dy, kdy se ale mnohé podepisující osoby budou
zdráhat je pouÏívat vÛbec, nebo na vysokou
bezpeãnost, která ale bude pro mnohé podepi-
sující osoby nepfiimûfienû drahá, takÏe je opût
nebudou pouÏívat. Dobr˘m fie‰ením není ani
jednotná stfiední cesta úrovnû bezpeãnosti. Cito-
van˘m nûmeck˘m právníkÛm proto omezení
v certifikátu pfiichází jako ideální zpÛsob úpra-
vy na míru potfieb jednotliv˘m osobám, jakkoli
se souãasnû pfiipou‰tûlo, Ïe právnû takové sebe-
omezení nemá zatím zcela jasnou povahu. Jinou
námitkou proti pfiípustnosti omezení v certifi-
kátu je, Ïe velmi ãasto vyÏaduje v zásadû ma-
nuální kontrolu v˘znamu omezení vÛãi
podepsanému textu. Proto je toto omezení po-
mûrnû neoblíbené i u technikÛ a programátorÛ,
kter˘m neumoÏÀuje plnû automatizovat proces
ovûfiení platnosti elektronického podpisu, ale
mÛÏe vyÏadovat lidskou intervenci obsluhy.
Buì jak buì, moÏnost uvádût omezení v kvali-
fikovaném certifikátu pro elektronick˘ podpis
byla v eIDAS vypu‰tûna.

Chybûjící povinnosti podepisující
i spoléhající osoby

Celé eIDAS je zformulováno zpÛsobem, jako by
se autofii textu obávali stanovit jakékoli povin-
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24 âesk˘ pfieklad eIDAS zde není ‰Èastn˘, anglické slovo
confidence zde mûlo b˘t pfieloÏeno spí‰e jako pfiesvûdãení
a nikoli jako dÛvûra.

25 O vyjádfiení takového omezení se osobnû snaÏívám náhradnû
stanovením zvlá‰tních organizaãních útvarÛ organizace.

26 BFH, 18. 10. 2006 – XI R 22/06, http://lexetius.com/2006,3265,
R. 35.

27 FISCHER-DIESKAU, S. / HORNUNG, G.: Die Beschränkung
des qualifizierten Zertifikats § 7 Abs. 1 Nr. 7 SigG als wichtiges
Mittel der Risikokalkulation, Multimedia und Recht (MMR), 6. Jg.
(2007), Heft 6, C.H.Beck: 2003, s. 384–389.



nosti pro subjekty podepisující osoby a spoléha-
jící osoby, snad z dÛvodÛ, aby je neodradili od
pouÏívání elektronického podpisu. BohuÏel ty-
to povinnosti nelze jednoznaãnû odvodit ani
z pfiípadn˘ch práv tûchto subjektÛ jako kom-
plementární. V eIDAS tak kupfi. chybí i jakákoli
povinnost podepisující osoby chránit svá data
(soukrom˘ klíã) a prostfiedky pro vytváfiení
podpisu, jak je vyjádfiena tfieba v § 5 ZoEP. Chy-
bí-li vyjádfiení takové povinnosti, nemÛÏe ale
spoléhající osoba s právní jistotou spoléhat, Ïe
podepisující osoba skuteãnû svá data a prostfied-
ky pro vytváfiení podpisu dostateãnû chrání, coÏ
následnû znaãnû oslabuje dÛvûryhodnost pfiija-
tého elektronického podpisu, neboÈ není dosta-
teãnû právnû zaji‰tûno, Ïe elektronick˘ podpis
skuteãnû vytvofiila osoba, která je uvedena
v souvisejícím kvalifikovaném certifikátu. Pro-
toÏe lehkomysln˘m jednání neporu‰í Ïádnou
právní povinnost, není moÏné plnûní vyÏado-
vat ani náhradnû formou náhrady ‰kody.

Stanovení rovnocennosti
elektronického podpisu
s vlastnoruãním

V eIDAS se v ãlánku 25 odst. 2 stanoví: „Kvali-
fikovan˘ elektronick˘ podpis má právní úãinek
rovnocenn˘ vlastnoruãnímu podpisu.“28 Na
jednu stranu se zdá, Ïe rovnocennost ãi ekviva-
lence je Ïádoucí grál, kter˘ kvalifikovan˘ elek-
tronick˘ podpis (jedna z nároãnûj‰ích variant
elektronick˘ch podpisÛ, v nafiízení upravená)
jako právní institut potfiebuje v právní rovinû
dosáhnout, na stranû druhé toto ustanovení bu-
de zfiejmû i pfies svou zdánlivou jednoznaãnost
vytváfiet interpretaãní potíÏe. Z textu se zdá, Ïe
se nejedná o právní domnûnku, aÈ jiÏ vyvrati-
telnou ãi spí‰e nevyvratitelnou. NepovaÏuji ho
ani za právní fikci, dle níÏ by napfi. elektronick˘
podpis nahrazoval vlastnoruãní, i kdyÏ zejména
anglické znûní by tuto moÏnost ãásteãnû pfii-
pou‰tûlo. Spí‰e jej povaÏuji za právní pravidlo
stanovící rovnocenné právní úãinky, pfiiãemÏ
normálem tûchto právních úãinkÛ je vlastno-
ruãní podpis. Je tedy nutné si klást otázku, jak˘
právní úãinek vlastnoruãního podpisu vlastnû
je. První potíÏí bude, Ïe v rÛzn˘ch ãlensk˘ch
státech bude právní úãinek nepochybnû rÛzn˘.
Proto bude vÏdy nejprve tfieba zkoumat otázku
rozhodného práva. Dal‰ím problémem je, Ïe
sám o sobû stojící vlastnoruãní podpis nemá
bûÏnû právní úãinek Ïádn˘, ale získává ho aÏ ve
spojení s kontextem, ve kterém se vyskytuje,
v prostfiedí právního fiádu âR typicky ve spoje-
ní s písemností, která slovnû nebo znaky vyjad-
fiuje obsah právního jednání. Lze úspû‰nû
pochybovat, Ïe by uvedené ustanovení eIDAS

napfiíklad umoÏÀovalo vydávání smûnek v elek-
tronické podobû. Snadné kopírování elektronic-
k˘ch dat znemoÏÀuje inkorporaci a vznik
cenného papíru v nezaknihované podobû, jak˘m
je smûnka. Máme zde tedy nejménû jeden pfií-
pad, kdy pouÏití kvalifikovaného elektronického
podpisu (Qualified Electronic Signature, QES) ve
vztahu k jinak shodné písemnosti naprosto ne-
mÛÏe zaloÏit stejn˘ právní úãinek, jako by mûl
podpis vlastnoruãní. Obdobnû tomu bude ve
v‰ech pfiípadech, kdy nûkteré právo stanoví pro
nûjaké právní jednání urãitou formu provedení.

Dal‰í podstatnou komplikací je, Ïe zatímco
vlastnoruãní podpis prakticky nelze nevûdom-
ky pfiipojit k písemnosti, kterou osoba o své
vlastní vÛli nevidí, u elektronického podpisu,
vãetnû kvalifikovaného elektronického podpisu
dle eIDAS, tomu tak b˘t mÛÏe, neboÈ zásada
WIPIWIS byla opu‰tûna. Vynechání povinností
podepisujícího v eIDAS pak zpÛsobuje druhou,
právnû mnohem snaz‰í, moÏnost popfiení vy-
tvofiení podpisu uvedenou podepisující osobou.
V obou tûchto ohledech QES vÛbec není rovno-
cenn˘ vlastnoruãnímu podpisu a je tûÏké dovo-
zovat, Ïe by i pfiesto mûl mít shodné právní
úãinky, jakkoli tak právní pfiedpis na první po-
hled stanoví.

Z hlediska právních úãinkÛ lze u vlastnoruã-
ního podpisu vysledovat dva okruhy, které se
pravidelnû vyskytují. Prvním je splnûní poÏa-
davkÛ na písemnou formu právního jednání.
Pfiítomnost podpisu b˘vá v právních fiádech nû-
kter˘ch ãlensk˘ch státÛ, vãetnû âR, nutnou ná-
leÏitostí písemné formy. Druh˘ druh úãinkÛ
b˘vá dÛkazní úãinek. Pravost vlastnoruãního
podpisu, ovûfiitelná potenciálnû znalecky, b˘vá
ãasto prostfiedkem ovûfiení pravosti celé pode-
psané listiny. Soudím, Ïe rovnocennost práv-
ních úãinkÛ podle eIDAS bude snad moÏné
pfiipustit pro splnûní náleÏitostí formy, dÛkazní
úãinek v‰ak rovnocenn˘ za souãasného znûní
eIDAS rozhodnû není.

Nûmeck˘ profesor A. Roßnagel, kter˘ je hlav-
ní autoritou nûmecké nauky elektronického pod-
pisu, na návrh eIDAS vytvofien˘ Komisí v roce
2012, poté co se stal vstupním dokumentem le-
gislativního procesu v EU, reagoval znaãnou kri-
tikou,29 která zfiejmû právû k ustanovením jako
je zde zmínûné obsahovala: „[Návrh] zavádí
dÛkazní domnûnky bez toho, aby domnûnkám
stanovil dostateãné základy.“30 Jakkoli do‰lo
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28 V anglickém znûní, z nûhoÏ bylo pfiekládáno do ãe‰tiny:
„A qualified electronic signature shall have the equivalent legal
effect of a handwritten signature.“

29 ROSSNAGEL, A.: Rechtsetzung zu Sicherheitsdiensten:
Europäisierung ja, Monopolisierung nein!, Multimedia und
Recht, 15. Jg. (2012), C. H. Beck: 2012, s. 781–782.

30 Doslovnû: „Er führt Beweisvermutungen ein, ohne hierfür
ausreichende Vermutungsgrundlagen festzulegen.“



v prÛbûhu dvouletého legislativního procesu
Evropské unie k neuvûfiitelnému mnoÏství
zmûn textace, nedo‰lo aÏ na v˘jimky k podstat-
n˘m zmûnám smyslu. Zhruba lze fiíci, Ïe legis-
lativní zámûr Komise, kter˘ byl obsaÏen v textu
pÛvodního návrhu, je obsaÏen i ve v˘sledném
textu eIDAS aÏ na to, Ïe je kvalitnûji formulován
co do právního jazyka. Lep‰í v˘sledná forma
zde bohuÏel nemÛÏe zachránit chybûjící nebo
chybn˘ vûcn˘ obsah.

Requiem za ãeskou elektronickou
znaãku

Nafiízení zavádí dva exkluzivní pojmy: elektro-
nick˘ podpis, jehoÏ znakem je, Ïe je vytváfien fy-
zickou osobou, a novû elektronickou peãeÈ,
jejímÏ znakem je, Ïe pfiináleÏí pfiímo právnické
osobû a její vytvofiení je pfiipsáno právnické oso-
bû samé. Pojetí právnické osoby má b˘t podle
práva EU pfiitom znaãnû ‰iroké, aby zahrnovalo
co nej‰ir‰í mnoÏství subjektÛ.

Tato systematika není bezesporná a zejména
ne dostaãující. V poãítaãové praxi se vyskytuje
potfieba nûãeho, co technicky má shodn˘ v˘-
sledn˘ formát jako elektronick˘ podpis, ale
vzniká bez pfiímé kontroly fyzické osoby, aÈ jiÏ
v certifikátu je tato osoba uvedena, nebo je
v nûm uveden napfiíklad subjekt jejího zamûst-
navatele. Jednou z novel se do ãeského ZoEP
pro tento úãel zavedla elektronická znaãka.
I kdyÏ její právní vymezení není zcela pfiíklad-
né, poskytovala samostatn˘ název a pfiedev‰ím
odli‰ení od pfiípadÛ elektronického podpisu.
Tím se následnû v jin˘ch právních pfiedpisech
umoÏÀovalo odli‰it pfiípady a poÏadavky, kdy
dostaãuje elektronická znaãka a kdy musí b˘t
pfiítomen elektronick˘ podpis.

Nafiízení pro úãel „elektronick˘ch podpisÛ“
vytváfien˘ch automaty, aÈ jiÏ iniciovan˘mi pro
jednání za fyzickou nebo právnickou osobu,
Ïádn˘ zvlá‰tní právní institut nemá, jakkoli je
zfiejmé, Ïe se jedná o kvalitativnû pfieci jen od-
li‰n˘ prÛbûh vytvofiení, kter˘ by mûl b˘t patrn˘
i na v˘sledku a na právním vymezení následkÛ,
nebo pfiedpokladÛ pro jejich v˘skyt. Pro vytvá-
fiení doruãenek do‰l˘ch zpráv na elektronické
podatelnû pravdûpodobnû dostaãuje elektronic-
ká znaãka z âR, pro podpis správního rozhod-
nutí by mûl b˘t pfiítomen elektronick˘ podpis.

Bruselsk˘ workshop a budoucí
provádûcí akty

V ãervnu se v bruselském sídle Evropské Komise
na Place Madou konal workshop31 zaintereso-
van˘ch stran (tzv. stakeholders) ohlednû pfiijímá-
ní nafiízení eIDAS. Legislativní proces pfiitom jiÏ

tehdy byl ve svém samém závûru a obsah textu
nafiízení nebylo moÏné zmûnit. Smyslem works-
hopu proto byla vzájemná komunikace pro úãel
vytváfiení provádûcích aktÛ, k jejichÏ vydávání je
Komise nafiízením zmocnûna.

Vystupujícími na workshopu byly osoby kon-
sorcia kontrahovaného Komisí pro tvorbu stu-
die IAS2,32 která navazuje na v˘‰e zmínûnou
studii IAS a slouÏí pro podporu implementace
nafiízení Komisí. ShromáÏdûn˘mi úãastníky by-
ly osoby ze v‰ech ãlensk˘ch státÛ, které se pro-
blematikou zab˘vají a mûly zájem se úãastnit.
Zahrnují napfiíklad úfiedníky státní správy, re-
gulaãních subjektÛ, zamûstnance poskytovatelÛ
certifikaãních sluÏeb, ale i osoby z univerzit,
soukrom˘ch praxí nebo jiné profesionály.

Studie je rozdûlena do nûkolika expertních
skupin, z nichÏ nejpoãetnûj‰í je právní (6 ãlenÛ),
dále pak technicko-normativní, ekonomická
a komunikaãní. Jedná se nyní o prakticky jedi-
nou právní platformu, v jejímÏ rámci Komise
ãásteãnû komunikuje s odbornou vefiejností
o eIDAS. Ohlá‰en˘m úãelem workshopu dle
pozvánky mûl b˘t sbûr potfieb a diskuse o nich,
jako zpûtná vazba od zainteresovan˘ch stran
vÛãi Komisi pro úãely tvorby provádûcích aktÛ.
Smûrování informací na workshopu bylo spí‰e
opaãné, neboÈ po úvodu Andrea Servidy, pra-
covníka Komise v roli vedoucího legislativní
skupiny pro eIDAS,33 následovala aÏ do veãera
série prezentací ãlenÛ konsorcia. Ty jsou nalezi-
telné na webov˘ch stránkách studie34 a seznamo-
valy s postupem prací probíhajících na pozadí.
Dotazy ãi podnûty z pléna byly spí‰e pfiíleÏi-
tostné neÏ systematické. Charakter diskuse mûl
závûreãn˘ pÛlhodinov˘ panel. Podnûty zpraco-
vatelÛm studie a potaÏmo i Komisi je pochopi-
telnû moÏné zasílat i nyní, a to i kdyÏ jste se
workshopu nezúãastnili.

Vyslovenû právním informacím byla vûnová-
na polovina odpoledne. Zajímav˘m zji‰tûním ji-
stû je, Ïe v prÛbûhu legislativního procesu byla
z návrhu vypu‰tûna prakticky v‰echna zmocnû-
ní pro vydávání aktÛ v pfienesené pravomoci
(delegated acts) a zbyly pouze provádûcí akty
(implementing acts). Pfiinejmen‰ím v oblasti pÛ-
sobnosti eIDAS ãlenské státy nemûly zájem ten-
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31 Stakeholders Workshop on electronic identification and trust
services, 18–th June 2014, Brussels. Autor se workshopu
úãastnil v rámci fie‰ení projektu SVV ã. 260 005.

32 Viz http://blogs.dlapiper.com/iasproject/.
33 Head of Task Force „Legislation Team (eIDAS)“; podle dal‰ích

informací z LinkedIn je A. Servida jadern˘ inÏen˘r
s postgraduálním studiem v oboru umûlé inteligence, kter˘ se
zab˘vá otázkami síÈové a poãítaãové bezpeãnosti; prakticky byl
zastfie‰ující osobou za Komisi, která zabezpeãovala prÛchod
nafiízení Evropsk˘m parlamentem i Radou.

34 Viz http//www.iasproject.eu, konkrétní workshop je na
adrese:http://blogs.dlapiper.com/iasproject/workshops/workshop-
2-agenda-and-slides.



to nov˘ polisabonsk˘ institut evropského práva
vyuÏít.

R. Genghini35 se dotkl dvou témat. Prvním
byla otázka, zda sluÏby vytváfiející dÛvûru36

(Trust Services) a kvalifikované sluÏby vytváfie-
jící dÛvûru (Qualified Trust Services), uvedené
v nafiízení, pfiedstavují taxativní, anebo jen de-
monstrativní seznam. Snesl dÛvody pro obû ar-
gumentace s tím, Ïe za optimální kompromis
a v˘klad povaÏuje dobrovoln˘ opt-in tûch po-
skytovatelÛ, jejichÏ pfiedmût ãinnosti neodpoví-
dá ãinnostem uveden˘m v eIDAS, ale mají
zájem o zafiazení do regulovaného reÏimu napfi.
z dÛvodu moÏnosti uvádût pak pro svou ãin-
nost znaãku dÛvûry EU37 a tím lépe konkurovat
napfi. velk˘m spoleãnostem. Tento náhled pova-
Ïuji za pomûrnû pfiekvapiv˘, neboÈ dosud jsem
mûl za to, Ïe v˘ãet sluÏeb vytváfiejících dÛvûru
v eIDAS je taxativní. Jak uvádûl i Genghini,
umoÏÀuje to, aby na trhu ICT mohly volnû vzni-
kat zcela nové sluÏby bez potfieby potenciálnû
se podfiizovat regulaci obsaÏené v eIDAS.
V druhém tématu elektronického doporuãeného
doruãování je dle Genghiniho tfieba prozkoumat
nejen zfiejmého kandidáta REM,38 ale ve‰keré re-
álnû existující nebo normalizaãními organizace-
mi navrhované sluÏby, jako jsou mnohé systémy
OASIS,39 ale i SWIFT,40 UPU EPM41 nebo e-
Sens.42 Obecnû pak doporuãuje, aby oblast zÛ-
stala otevfiená technick˘m inovacím.

Znaãnou ãást zpûtné vazby úãastníkÛ zastal
D. Pinkas43 z Francie, kter˘ vystupoval vÛãi
mnoha ãástem nafiízení velmi kriticky a na akci
distribuoval i trojici sv˘ch krátk˘ch opoziãních
ãlánkÛ. Dle nûj napfiíklad nafiízení nezaji‰Èuje
pfii identifikaci ochranu soukromí jiÏ návrhem
(privacy by design), aãkoli tak je v ãl. 12 odst. 3
nafiízení urãeno, ale jedná se o sledování jiÏ ná-
vrhem (spy by design). DÛvûryhodné seznamy
dle Pinkase vÛbec nemusí b˘t aktuální a to klid-
nû v rozmezí nûkolika t˘dnÛ. Vadná je dle nûj
i úprava elektronick˘ch podpisÛ. Nûkteré jeho
námitky sdílím, byÈ mé hodnocení mÛÏe b˘t od-
li‰né, nûkteré povaÏuji za právníkem snadno
pfieklenutelné. D. Pinkas napfiíklad prost˘m ja-
zykov˘m v˘kladem dospívá k tomu, Ïe certifi-
kát nebude moci obsahovat ani omezení
keyUsage jako technick˘ parametr certifikátu dle
X.509.44 Dle mého názoru si zde lze právnû vy-
pomoci a parametr pfiipustit, neboÈ se jím urãu-
je, Ïe se jedná o certifikát pro elektronick˘
podpis. PouÏití parametru zde tedy plyne
z oznaãení certifikát pro elektronick˘ podpis,
urãující i úãel pouÏití certifikátu.

V panelové diskusi jsem v rámci zji‰Èování in-
formací pro pfiípadn˘ historick˘ v˘klad vznesl
dotaz, zda nûkdo v auditoriu zná dÛvod zmûny
definice zaruãeného elektronického podpisu

doplnûním obratu „s vysokou úrovní dÛvûry“
(anglicky with a high level of confidence) ohlednû
pouÏití pod v˘hradní kontrolou podepisujícího.
Panelisté odvûtili, Ïe obrat vznikl v Komisi
a otázku mÛÏe zodpovûdût pouze ona. Nûkolik
minut po mnû dotaz zopakoval anglick˘ advo-
kát S. Mason s tím, Ïe i on je frází zcela zmaten,
neboÈ není jasné o ãí pfiesvûdãení (confidence)45

se má jednat, zda o pfiesvûdãení podepisujícího
nebo orgánu dohledu, zda pfiesvûdãení má b˘t
subjektivní, nebo objektivní etc. G. Galler, dal‰í
pfiítomn˘ pracovník Komise, kter˘ se pravdû-
podobnû na formování textu eIDAS podílel
i osobnû, poté odpovûdûl, Ïe prostû chtûli od-
stranit rezolutnost znûní dfiívûj‰í smûrnice, kte-
rá podmínku v˘hradní kontroly stanovila dle
jeho názoru pfiíli‰ striktnû. Rozumûl-li jsem jeho
vyjádfiení správnû, pak z jeho pohledu poãíta-
ãového inÏen˘ra nelze u Ïádné implementace
zaruãit stoprocentní jistotu o funkci, neboÈ nel-
ze pfiedem vylouãit moÏnost budoucích projevÛ
chyb nebo vyjevení slabin, napfi. i v rámci metod
útokÛ, které v souãasnosti nejsou ani známé.
Pfiesto takovou implementaci v zásadû jiÏ nelze
dále zlep‰ovat a elektronické podpisy pomocí ní
vytvofiené je potfieba povaÏovat za platné a vy-
hovující definici, proãeÏ byla definice preventiv-
nû zmírnûna. Jednalo by se tedy o pfiesvûdãení
odborné osoby, objektivizované srovnáním se
stavem vûdy a techniky. Toto pojetí „vysoké mí-
ry pfiesvûdãení“ by mi pfii‰lo je‰tû pfiijatelné. Zda
se tak v˘klad ustálí, ov‰em nevím a dle mého
názoru obrat nemûl b˘t vÛbec pfiidáván.

V závûru panelu z pléna vystoupila ãerstvá
ex-poslankynû Evropského parlamentu A. An-
dersdotter,46 která prohlásila, Ïe je-li nafiízení
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35 R. Genghini je italsk˘ právník, fieditel skupiny ETSI ESI v letech
1999-2009 v ETSI.

36 Doslovn˘ ãesk˘ pfieklad pro „trust services“ by byl „dÛvûrové sluÏby“.
Bûhem legislativního procesu kolísal od „dÛvûryhodn˘ch sluÏeb“
(coÏ není pfiesné) aÏ po v˘sledné „sluÏby vytváfiející dÛvûru“.

37 Jedná se o novou grafickou znaãku (EU trustmark), urãenou pro
oznaãení kvalifikovan˘ch poskytovatelÛ sluÏeb vytváfiejících
dÛvûru.

38 ETSI TS102 640 Registered Electronic Mail v2.1.1.
39 OASIS je standardizaãní konsorcium ãinné v oblasti ebXML.
40 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication –

Spoleãnost pro celosvûtovou mezibankovní finanãní
telekomunikaci.

41 Projekt Universal Postal Union zvan˘ Electronic PostMark.
42 E-Sens je projekt EU, viz. http://www.esens.eu.
43 D. Pinkas byl ãlenem skupiny European Electronic Signature

Standardization Initiative, existující v letech 1999–2004, vzniklé
na Ïádost Evropské komise v rámci normalizaãních organizací
CEN, CENELEC a ETSI.

44 ITU-T Recommendation X.509: Information technology - Open
Systems Interconnection – The Directory: Public-key and
attribute certificate frameworks.

45 DÛvûra pro confidence je nev˘stiÏn˘ pfieklad, vhodnûj‰í by zde
bylo právû pfiesvûdãení, ãesk˘ pfieklad nafiízení je a bude jen
prÛmûrnû kvalitní, byÈ v˘raznû lep‰í neÏ u smûrníce
1999/93/ES. Osobám hledajícím více neÏ jen orientaci
v pfiedpise je stále nutné doporuãit ãíst znûní anglické popfi. jiné.

46 Andersdotter byla v právû skonãeném obobí Evropskou
poslankyní za ‰védskou Pirátskou stranu, na prÛchodu eIDAS
Evropsk˘m parlamentem se podílela jako jeden z pûti tzv.
stínov˘ch zpravodajÛ, ktefií se o postup schvalování konkrétního
pfiedpisu starají ve znaãnû zv˘‰ené mífie.



nesrozumitelné, pak je to tím, Ïe nesrozumiteln˘
a hrubû nekvalitní byl jiÏ samotn˘ text návrhu
nafiízení od Komise z roku 2012. Evropsk˘ par-
lament jako tûleso je dle ní sloÏeno z politick˘ch
zástupcÛ a nikoli z expertÛ. Poslanci se snaÏili
návrh zlep‰it, jak jen to bylo moÏné, ov‰em na-
pfiíklad pût mûsícÛ strávili jen dohady nad tím,
jak˘ je rozdíl mezi autentizací a identifikací.

Závûr

V tomto ãlánku jsem se mohl dotknout pouze
nûkter˘ch záleÏitostí spojen˘ch s nov˘m nafiíze-
ním eIDAS, které povaÏuji za dÛleÏité a byly mi
dostateãnû známé47 jiÏ pfied publikací v˘sledné-
ho znûní nafiízení.

Na pfiijetí nafiízení bude potfieba v ãeském
právním fiádu reagovat. Relativnû nejsnaz‰í ãástí
reakce budou technické novely, které budou v exi-
stujících zákonech aj. právních pfiedpisech nahra-
zovat odkazy na ZoEP odkazy na eIDAS a jeho
pojmy. Ani tyto úpravy nemusí b˘t zcela triviální,
neboÈ pojmy ZoEP a eIDAS se zcela nekryjí.

ObtíÏnûj‰í ãástí bude komplementární úpra-
va, ãímÏ rozumím doplÀkovou úpravu k eIDAS
ve velmi tûsné návaznosti na nûj. âesk˘ záko-
nodárce se bude pohybovat na tenkém ledû, ne-
boÈ na jedné stranû evropské právo si pro formu
nafiízení ostfie vyhrazuje svou aplikaãní pfied-
nost, na stranû druhé ãetné nedokonalosti
eIDAS budou vyÏadovat zaplnit mezery a do-
plnûní pfiedstavuje jednu z moÏností, jak nedo-
konalosti pfieci jen napravit. Není napfiíklad
zcela vylouãené, Ïe by tímto zpÛsobem tfieba
elektronickou znaãku bylo moÏné v ãeském
právním fiádu pfieci jen zachránit. Bude zfiejmû
vhodné sledovat i legislativní aktivity doplÀují-
cí pfiijetí eIDAS v jin˘ch ãlensk˘ch státech a ne-
chat se jimi jak inspirovat, tak se pohybovat
v rámci hlavního legislativního i technického
proudu v zemích EU.

V˘znamnou zmûnu nebo doplnûní budou vy-
Ïadovat pfiedpisy upravující nyní v âR provoz
datov˘ch schránek, neboÈ ty bude nutné mini-
málnû navázat na sluÏby elektronického dopo-
ruãeného doruãování podle eIDAS.

Kromû úfiadÛ se na zmûny budou muset po-
stupnû pfiipravit i souãasní poskytovatelé certi-
fikaãních sluÏeb, kter˘m rozhodnû vzroste
konkurence ze zahraniãí.

Asi nejobtíÏnûj‰í potfieby mají institucionální
ráz. I kdyÏ vyhlá‰en˘m úãelem, vetknut˘m i do
samotného názvu nafiízení, jsou elektronické
transakce na vnitfiním trhu, u nafiízení lze oãe-
kávat praktické pouÏití zejména v oblasti e-go-
vernmentu, tj. správního jednání ãlensk˘ch
státÛ, popfi. i e-justice, tj. soudnictví. V âR ale
v souãasnosti neexistuje ústfiední správní úfiad,

kter˘ by problematiku elektronick˘ch podpisÛ
vûcnû a právnû ovládal. Kompetenãní zákon si-
ce pÛsobnost v oblasti elektronického podpisu
svûfiuje Ministerstvu vnitra, to v‰ak po mnoha
organizaãních zmûnách v roce 2011 zru‰ilo od-
dûlení elektronického podpisu, ãímÏ zanikl
útvar, kter˘ se elektronickému podpisu vûnoval
celou dekádu od pfiijetí ZoEP, byÈ postupnû pod
hlaviãkou tfií rÛzn˘ch správních úfiadÛ. Souãas-
nû zanikla institucionální pamûÈ a znalosti stá-
tu, kterou k problematice snad mûl. Tento stav
má nejménû dva silnû negativní dÛsledky.

Prvním je, Ïe v âR nikdo úfiady a vefiejnou
správu nevede metodicky ke správnému pouÏí-
vání elektronick˘ch podpisÛ, a to ani, kdyÏ dí-
ky zavedení datov˘ch schránek vznikají fiádovû
desítky milionÛ elektronicky podepsan˘ch
elektronick˘ch dokumentÛ.

Druh˘m negativem je, Ïe v prÛbûhu pfiijímá-
ní nafiízení eIDAS nebylo Ministerstvo vnitra
mocno za âR vÛbec vyjádfiit jasnû svoji pozici,
popfi. naléhat na zlep‰ení obsahu eIDAS v ko-
misích Rady, ve kter˘ch mûlo plnohodnotnou
úãast. Je otázka, jak si bude Ministerstvo vnitra
(MV) poãínat vÛãi EU v dal‰í periodû pfiijímání
provádûcích aktÛ k eIDAS? Nejen elektronick˘
podpis, ale i elektronická identifikace je v dosa-
vadním provádûní e-governmentu v âR znaãnû
zanedbána.

Úpln˘m závûrem trochu optimistiãtûj‰ího tó-
nu. Jakkoli je eIDAS z právního pohledu znaãnû
nedokonal˘m pfiedpisem, z technického hledis-
ka poskytne impuls pro tvorbu nûkolika desítek
potfiebn˘ch technick˘ch specifikací a norem,
které budou pfiinejmen‰ím elektronick˘ podpis,
a doufejme, Ïe i elektronickou identifikaci, sjed-
nocovat pro území v‰ech 27 ãlensk˘ch státÛ s ví-
ce neÏ 500 miliony obyvatel. To bude mít dobr˘
dopad nejenom na pfieshraniãní interoperabili-
tu, ale pfiedev‰ím na zájem dodavatelsk˘ch spo-
leãností, vãetnû tûch vût‰ích, o podporu
implementace „evropského podpisu“ a „evrop-
ské identifikace“ do mnoha nov˘ch softwaro-
v˘ch aplikací, tedy potaÏmo i do mnoha nov˘ch
obchodních nebo správních pouÏití. Oproti to-
mu paralelní implementace 27 variant velmi po-
dobn˘ch, ale technicky i právnû pfieci jen mírnû
odli‰n˘ch, elektronick˘ch podpisÛ lukrativní
nebyla a není. Dále – i kdyÏ právní pfiedpis ne-
ní právnû dokonal˘, technická implementace,
vãetnû organizaãních aj. podmínek nasazení
techniky, mÛÏe b˘t subjekty dobrovolnû reali-
zována i nad poÏadavky práva, neboÈ ‰patné
nasazení není ekonomicky v˘znamnû levnûj‰í
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neÏ nasazení dobré, které naopak perspektivnû
mÛÏe zabránit jak mrhání prostfiedky, tak i pfií-
padn˘m ‰kodám. Úfiady by v takovém technic-
kém úsilí mûly jít pfiíkladem a mûl by existovat
ústfiední správní úfiad nebo institut, kter˘ by ta-
kové nasazování metodicky prosazoval a mûl

i dostateãné pravomoci ãi moÏnosti skuteãného
prosazení.

Zde je na místû opût trochu pesimismu, neboÈ
mi není známa metoda, jakou by taková osvíce-
ná ãinnost úfiadÛ mohla vzniknout.
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