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VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2012

o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu,
a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky,

kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka
(vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 20 odst. 4 zá-
kona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektro-
nickém podpisu), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zá-
kona č. 440/2004 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona
č. 167/2012 Sb.:

§ 1

Struktura údajů, na základě kterých je možné
jednoznačně identifikovat podepisující osobu

Údaj, který umožňuje jednoznačnou identifi-
kaci podepisující osoby, se uvádí ve struktuře deseti-
místného čísla v desítkové soustavě v rozsahu
1 100 100 100 až 4 294 967 295.

§ 2

Ověření platnosti zaručeného elektronického
podpisu nebo elektronické značky

Platnost zaručeného elektronického podpisu, kte-
rým je podepsána datová zpráva, nebo elektronické
značky, kterou je označena datová zpráva, se ověřuje
podle standardu kryptografického asymetrického algo-
ritmu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce a stan-
dardu kryptografické hashovací funkce uvedeného
v příloze č. 2 k této vyhlášce, které odpovídají schématu
použitému při vytváření zaručeného elektronického
podpisu nebo elektronické značky.

Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu
nebo kvalifikovaného systémového certifikátu

§ 3

(1) Okamžikem, ke kterému je ověřována platnost
kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systé-
mového certifikátu, je okamžik doručení datové
zprávy, případně nejčasnější časový okamžik, ve kte-
rém již prokazatelně existoval zaručený elektronický
podpis nebo elektronická značka založené na certifi-
kátu, jehož platnost je ověřována.

(2) Není-li kvalifikovaný certifikát nebo kvalifiko-
vaný systémový certifikát v okamžiku podle odstavce 1
platný, a je-li k datové zprávě podepsané elektronickým
podpisem nebo označené elektronickou značkou při-

pojeno platné kvalifikované časové razítko, ověřuje se
platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikova-
ného systémového certifikátu k časovému údaji uvede-
nému v kvalifikovaném časovém razítku.

(3) Okamžikem, ke kterému je ověřována platnost
kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je
založena elektronická značka označující kvalifikované
časové razítko, je okamžik doručení datové zprávy, pří-
padně nejčasnější časový okamžik, ve kterém již pro-
kazatelně existovalo kvalifikované časové razítko.

(4) Není-li kvalifikovaný systémový certifikát, na
kterém je založena elektronická značka označující kva-
lifikované časové razítko, v okamžiku, ke kterému je
ověřována jeho platnost, platný, a bylo-li k ověřova-
nému kvalifikovanému časovému razítku nebo k datové
zprávě opatřené ověřovaným kvalifikovaným časovým
razítkem následně připojeno v době platnosti tohoto
kvalifikovaného systémového certifikátu další kvalifi-
kované časové razítko označené elektronickou značkou
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu,
který byl v okamžiku podle odstavce 3 platný, ověřuje
se platnost kvalifikovaného systémového certifikátu, na
kterém je založena elektronická značka označující ově-
řované kvalifikované časové razítko k časovému údaji
uvedenému v následně připojeném kvalifikovaném ča-
sovém razítku.

(5) Je-li k ověřovanému kvalifikovanému časo-
vému razítku nebo k datové zprávě opatřené ověřova-
ným kvalifikovaným časovým razítkem připojeno více
dalších kvalifikovaných časových razítek, lze postupem
uvedeným v odstavci 4 ověřit platnost kvalifikovaného
časového razítka k časovému údaji uvedenému v kvali-
fikovaném časovém razítku připojeném následně po
ověřovaném kvalifikovaném časovém razítku.

§ 4

(1) Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu
nebo kvalifikovaného systémového certifikátu zahrnuje

a) ověření, zda je kvalifikovaný certifikát nebo kvali-
fikovaný systémový certifikát v intervalu doby
platnosti,

b) ověření platnosti elektronické značky označující
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kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systé-
mový certifikát,

c) ověření, zda kvalifikovaný certifikát nebo kvalifi-
kovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn,
a ověření elektronické značky, kterou kvalifiko-
vaný poskytovatel certifikačních služeb (dále jen
„poskytovatel“) označil seznam zneplatněných
certifikátů nebo informaci o stavu certifikátu,
a kvalifikovaného systémového certifikátu posky-
tovatele,

d) ověření platnosti všech kvalifikovaných systémo-
vých certifikátů a elektronických značek označují-
cích kvalifikované systémové certifikáty v certifi-
kační cestě a

e) ověření, zda byl certifikát vydán jako kvalifiko-
vaný certifikát nebo jako kvalifikovaný systémový
certifikát.

(2) Ověření, zda kvalifikovaný certifikát nebo
kvalifikovaný systémový certifikát nebyl v okamžiku,
ke kterému je ověřována jeho platnost, zneplatněn, se
provádí v souladu s certifikační politikou poskytova-
tele, který certifikát vydal. Je-li k ověření užit seznam
zneplatněných certifikátů, pro ověření je rozhodným
seznamem poslední seznam, který byl vydán ve lhůtě
24 hodin od okamžiku, ke kterému je platnost certifi-
kátu ověřována, případně každý následující seznam vy-
daný před koncem intervalu platnosti ověřovaného cer-
tifikátu. Pokud lhůta 24 hodin přesahuje interval plat-
nosti ověřovaného certifikátu, jsou rozhodnými se-
znamy všechny seznamy vydané od posledního
seznamu vydaného v intervalu platnosti certifikátu po
poslední seznam, který byl vydán ve lhůtě 24 hodin od
okamžiku, ke kterému je platnost certifikátu ověřována.

(3) Certifikační cestou se rozumí hierarchicky
uspořádaná posloupnost certifikátů, která zahrnuje
ověřovaný kvalifikovaný certifikát nebo ověřovaný
kvalifikovaný systémový certifikát a kvalifikovaný sy-
stémový certifikát poskytovatele, na němž je založena
elektronická značka ověřovaného kvalifikovaného cer-
tifikátu nebo ověřovaného kvalifikovaného systémo-
vého certifikátu, každý další kvalifikovaný systémový
certifikát poskytovatele, na kterém je založena elektro-
nická značka kvalifikovaného systémového certifikátu
poskytovatele, který byl naposledy zahrnut do certifi-

kační cesty, a končí kvalifikovaným systémovým certi-
fikátem poskytovatele označeným elektronickou znač-
kou, která je založena na něm samém.

(4) Ověření, zda certifikát, na kterém je založen
zaručený elektronický podpis nebo elektronická
značka, byl vydán jako kvalifikovaný certifikát nebo
jako kvalifikovaný systémový certifikát, se provádí
ověřením kvalifikovaného systémového certifikátu po-
skytovatele, na kterém je založena elektronická značka
ověřovaného certifikátu, v evidenci vydaných kvalifiko-
vaných systémových certifikátů, které používá posky-
tovatel, vedené Ministerstvem vnitra. Pokud byl certi-
fikát vydán poskytovatelem certifikačních služeb usa-
zeným v jiném státu, považuje se za kvalifikovaný, byl-
-li vydán v rámci služby vydávání kvalifikovaných cer-
tifikátů vedené v seznamu důvěryhodných certifikač-
ních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je posky-
tovatel certifikačních služeb akreditován, nebo jako
služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

§ 5

Ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka

(1) Ověření platnosti kvalifikovaného časového
razítka zahrnuje

a) ověření vazby mezi datovou zprávou a připojeným
kvalifikovaným časovým razítkem,

b) ověření platnosti elektronické značky označující
kvalifikované časové razítko a

c) ověření platnosti kvalifikovaného systémového
certifikátu, na kterém je založena elektronická
značka označující kvalifikované časové razítko.

(2) Ověření vazby mezi datovou zprávou a připo-
jeným kvalifikovaným časovým razítkem se provádí
podle standardu kryptografické hashovací funkce od-
povídající funkci použité při výpočtu otisku datové
zprávy uvedeného v kvalifikovaném časovém razítku.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Ministr:

Kubice v. r.
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1) Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnad-
nění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2012 Sb.
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