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Digitální agenda a LSP

 Hlavním z cílů strategie „Digitální agenda pro Evropu“ je 
vybudování tzv. jednotného digitálního trhu. Jeho nedílnou 
součást představují elektronické služby včetně e-Governmentu.

 Jeden z nástrojů pro prosazení „evropských“ cílů představují
tzv. programy EU (komunitární programy), jako FP7, H2020, 
CIP ICT-PSP či CEF (Connecting Europe Facility).

 Za účelem podpory jednotného digitálního trhu podpořila 
Evropská komise též pět rozsáhlých pilotních projektů (LSP). 

 Na rozsáhlé pilotní projekty velmi často navazuje legislativa.
(eIDAS; Směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek; Směrnice o 
propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků….)
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Vybrané aspekty eIDAS ve vztahu k eID
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20
14

28. 8. – Přijetí (publikace) eIDAS (Nařízení EP a 
Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu)

20
15

< 15. 9. – přijetí prováděcích aktů
> 15. 9. – možnost ČS dobrovolně nahlašovat své 
systémy elektronické identifikace

20
17

> 1. 7. – zrušení Směrnice o elektronickém podpisu 
(1999/93/ES), nutná rozsáhlá novelizace zákona o 
e-Podpisu (227/2000 Sb.)

20
18

> 15. 9. – povinné ohlášení systémů elektronické 
identifikace → zajištění přeshraniční identifikace



Rozsáhlé pilotní projekty (LSP)
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PEPPOL (5/2008 – 8/2012)

STORK (7/2008 – 9/2015)

epSOS (7/2008 – 12/2013)

SPOCS (7/2009 – 12/2012)

e-CODEX (12/2010 – 2/2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CIP ICT-PSP CEF



CEF a základní stavební bloky
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eID

ePodpis

eDelivery
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překlady

eFakturace

Digital Service Infrastructure (DSI)



Role CZ.NIC v přes-hraničních službách
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Infrastruktura

 Zapojení do projektu STORK 2.0 a e-SENS
 Získání důvěryhodnosti QAA3 (stejné 

např. jako švýcarské eID). Dle eIDAS 
„značná úroveň záruky“.

 Příprava přihlašování přes mojeID k ECAS 
(Autentizační služba Evropské komise).

 V rámci STORK 2.0 zajištění implementace 
národního PEPS (brány propojující 
jednotlivé národní systémy eID).

 Zájem o další provoz infrastruktury (DSI) 
v rámci CEF.



   Dotazy? 

          Otázky?
Děkuji za pozornost!

Kontakt


