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Vybrané aspekty eIDAS ve vztahu k eID
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20
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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)
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15

< 18. 9. – přijetí prováděcích aktů
> 29. 9. – možnost ČS dobrovolně nahlašovat své 
systémy elektronické identifikace

20
16

> 1. 7. – zrušení Směrnice o elektronickém podpisu 
(1999/93/ES), zrušení zákona o e-Podpisu 
(227/2000 Sb.), nový Zákon o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
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> 29. 9. – povinné ohlášení systémů elektronické 
identifikace → zajištění přeshraniční identifikace



CEF a základní stavební bloky
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eID

ePodpis

eDelivery

Automatické
překlady

eFakturace

Digital Service Infrastructure (DSI)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 283/2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti 
telekomunikační infrastruktury



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



eIDAS a vzájemné uznávání eID
 V rámci vzájemného uznávání hraje klíčovou roli otázka důvěry

(ne pro každou službu potřebuji „silnou“ autentizaci)

 Výsledná úroveň představuje kombinaci důvěryhodnosti 
poskytnutých atributů a autentizačního nástroje. Výsledek 
stanoven vždy dle nejnižší úrovně. (Definice viz. Prováděcí Nařízení 
Komise (EU) 2015/1502)
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eIDAS STORK 2.0 Autentizace
QAA 1

nízká QAA 2 jedno faktorová

značná QAA 3 dvou faktorová

vysoká QAA 4 čipová karta / eOP



Projekt CZ.PEPS
 CZ.PEPS = národní uzel pro přes-hraniční uznávání eID

Gateway národního ID systému a dalších služeb do EU a vice-versa (Pracovní skupina č. 4) 

 Podpořen Evropskou komisí v rámci programu Connecting Europe 
Facility jako stavební blok DSI.

 Časový harmonogram realizace:
 1. 1. – 31. 12. 2016 → implementace eIDAS node pod názvem CZ.PEPS
 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 → provoz CZ.PEPS

 Otevřen ke spolupráci s dalšími projekty (CEF):
 e-Health: NIXZD.CZ (Kraj Vysočina)
 Bezpečnější Internet (Národní centrum bezpečnějšího Internetu)
 Open data
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od 29. 9. 2018 vzájemné 
uznávání eID povinné



eSENS a CEF: Jak spolu souvisí?
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• Rozsáhlý pilotní projekt EK
• Zapojeno 20 zemí včetně ČR
• Realizace: 1. 4. 2013 – 30. 3. 2017

eSENS a CEF

• Pilotování
• Konsolidace
• Zlepšování 

(STORK 2.0 PEPS)

e-SENS

• Produkční 
prostředí

• Nepokryté služby

CEF

Navštivte www.esens.cz

Pravidelný newsletter!



Přes-hraniční uznávání eID
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Německý
 eIDAS node (PEPS)

x



Přes-hraniční uznávání eID
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Německý
 eIDAS node (PEPS)



Možné využití PEPSu pro národní eID
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Implementace do vybraných webů
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Implementace do vybraných webů
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Implementace do vybraných webů
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mojeID jako součást eIdentita.cz

 EK i eIDAS počítá s možností pro 
autentizaci využít jak s nástroje státu 
(eOP), tak nástroje nestátního sektoru.

 Zkušenosti e-vyspělých zemí jako 
Estonsko, Švédsko, ale i Lucembursko 
ukazují, že úspěšný nástroj elektronické 
autentizace musí být každodenně 
používán pro přístup k veřejným i 
soukromým službám.

 Uživatel by měl mít možnost volby ze 
státních i soukromých nástrojů tak, jak 
předpokládá eIDAS. Doporučení ICT Unie.
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Co nejdříve, než až po roce 2018!

http://www.ictu.cz/fileadmin/user_upload/documents/Pracovni_skupiny/eIDAS/eIDAS_a_pozice_ICTU.pdf



mojeID versus eIdentita.cz
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Od roku 2009
500 000 uživatelů Od roku 2017 ?



eIDAS, mojeID a podpora protokolů
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• Klíčová pro implementaci 
eIDAS (PEPS, EU projekty)

• Integrace s EduID

Velmi snadná implementace → 
využití údajů z mojeID namísto 
Google identity

Základní protokol, na 
kterém je mojeID založeno.



   Dotazy? 

          Otázky?
Děkuji za pozornost!

Kontakt
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