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DIGITÁLNÍ DŮVĚRA – ANALOGIE ZALOŽENÁ NA PKI
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Zavedení digitální důvěry do vytváření, používání 
a sdílení el. dokumentů a služeb

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 
července 2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES“ 

• Stanovuje rámec závazný pro celou EU v oblastech

– Elektronická identifikace

– Elektronické podpisy, pečetě, časová razítka

– Elektronické dokumenty

– Elektronické doporučené doručování

• Nařízení je právně závazné

Evropské nařízení eIDAS



Jak používat prostředky digitální důvěry

ETSI standardy:

• ETSI EN 319 102 - Procedures for Creation and Validation of
AdES

• ETSI EN 319 122 – CAdES digital signatures

• ETSI EN 319 132 – XAdES digital signatures

• ETSI EN 319 142 – PAdES digital signatures

• ETSI EN 319 162 – Associated Signature Containers (ASiC)

• ETSI EN 319 172 – Signature Policies

• ETSI EN 319 312 – Cryptographic Suites

• ETSI EN 319 412 – Certificate Profiles

• ETSI TS 119 612 – Trusted Lists
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Uchovávání el. podpisů a pečetí

• eIDAS definuje uchovávání podpisů a pečetí (ne 
uchovávání dokumentů)

– správně uchovaný EP prokazuje důvěryhodnost 
dokumentu nezávisle na místě jeho uložení

– je nutné zajistit bezpečné uložení dat a dokumentů

• Služba uchování EP zajistí důvěryhodnost i po plynutí 
doby platnosti podpisu/pečetě

• Při dodržení postupů a norem v souladu s eIDAS mohu 
uchovávat EP sám
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Varianty nasazení – vlastní infrastruktura
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Varianty nasazení – hybridní model
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Varianty nasazení – cloud
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On-premise

• Pokud požadujete

– Dokumenty ve vlastním 
úložišti

– Přenos velkých 
dokumentů/souborů

• Bude Vás to stát

– Počáteční investice – HW, 
licence, implementace

– Škálovaný licenční model 
(limity)

– Vlastní hardware

– Vlastní správa a zálohování

– Připojení do internetu 
(ověřování)

Cloud

• Pokud požadujete

– Nízká vstupní investice 
(pouze náklady na aktivaci a 
zprovoznění služby)

– Bez potřeby hardware

– Správa na straně služby

– Rychlé zprovoznění

– Bez omezení limity

• Bude Vás to stát

– Závislost na připojení do 
internetu

– Dokumenty v externím 
úložišti

Pro kterou se rozhodnout?



Ukázka
OBELISK TA integrovaný do prostředí SharePoint





Příklady z praxe

Lukov Plast - výroba automobilových dílů a částí

• Požadavky

– Dlouhodobá prokazatelnost pro audit a odběratele

• Řešení

– Důvěryhodný archiv – technická a bezpečnostní dokumentace 
výrobků

– Vlastní infrastruktura (DMS i DA)

– Uživatelské rozhraní SharePoint - integrace OBELISK TA s DMS 
SharePoint



Příklady z praxe

BOSAL - výroba automobilových dílů

• Požadavky

– Prokazatelná auditní stopa procesu objednávek a zpracování faktur, 
transparentní proces

– Eliminace objednávek bez schválení

– Snížení zátěže účetního oddělení – párování, dohledávání, historie, 
řešení chyb

– Postupná eliminace papírových agend

• Řešení
– DMS pro tvorbu, proces a ukládání POBJ a došlých dodavatelských faktur

– Důvěryhodný archiv pro dlouhodobou archivaci dodavatelských faktur

– Kompletní outsourcing a cloudové prostředí:

• Digitalizace a vytěžení faktur formou služby (Centrum Sdílených Služeb)

• Ukládání do cloudového DMS 

• Zpracování – procesy schvalování – v cloudovém DMS (webový přístup uživatelů)

• Archivace – formou služby v cloudovém Důvěryhodném archivu



Přínosy nasazení DMS a Důvěryhodného archivu

Konec fyzické papírové archivace 

Eliminace nutnosti tvorby papírových dokumentů

Garance a prokazatelná jistota neměnnosti dokumentu

Prokazatelná historie procesů

Rychlé a snadné vyhledání dokumentů

Okamžitě dostupné podklady pro audit a pro spory



Děkujeme za pozornost!


