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1. 1. Elektronický podpis a jeho Elektronický podpis a jeho 
momožžnostinosti

 ZZáákon o elektronickom podpise kon o elektronickom podpise 
schvschváálený:lený:
–– zriadenie Sekcie pre elektronický podpis zriadenie Sekcie pre elektronický podpis 

na NBna NBÚÚ
–– ploploššnnáá platnosplatnosťť zzáákona (kona (úúččinnosinnosťť

vykonvykonáávacvacíích vyhlch vyhlášášok) ok) -- od 1.10.2002od 1.10.2002
 prprííprava Zprava Záákona o elektronickom kona o elektronickom 

obchodeobchode



Strana 4Strana 4

ITAPA 2002

 „„obyobyččajnýajný““ elektronický podpiselektronický podpis
–– poupoužžitie stanovenitie stanovenéé „„dohodoudohodou““ strstráánn
–– okamokamžžititáá praktickpraktickáá vyuvyužžiteiteľľnosnosťť v aplikv aplikááciciááchch
–– vhodný pre uzavretvhodný pre uzavretéé systsystéémy a opakujmy a opakujúúce sa ce sa 

transakcie, kde stransakcie, kde súú vzvzťťahy upravenahy upravenéé zmluvnezmluvne

 zaruzaruččený elektronický podpisený elektronický podpis
–– prpráávne ekvivalentný vlastnoruvne ekvivalentný vlastnoruččnnéému podpisumu podpisu
–– potreba vytvorenia podmienok definovaných potreba vytvorenia podmienok definovaných 

legislatlegislatíívou pre jeho vyuvou pre jeho využžíívanievanie
–– poupoužžiteiteľľný pri ný pri „„adad--hochoc““ transakcitransakciáách ch -- vzvzťťahy ahy 

upravuje legislatupravuje legislatííva (napr. komunikva (napr. komunikáácia so cia so 
ššttáátnou sprtnou spráávou)vou)

Možnosti využitia
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 momožžnosnosťť nnááhrady papierovej komunikhrady papierovej komunikáácie cie 
elektronickou elektronickou –– elektronickelektronickéé transakcietransakcie
–– znzníížženie nenie náákladov na spracovaniekladov na spracovanie
–– momožžnosnosťť automatizautomatizáácie procesovcie procesov
–– zvýzvýššenie kvalityenie kvality

 dosiahnutie podosiahnutie požžadovanej adovanej úúrovne bezperovne bezpeččnosti:nosti:
–– autorizautorizáácia opercia operááciciíí ((neodmietnuteneodmietnuteľľnosnosťť))
–– ochrana ochrana úúdajov (obsah, integrita)dajov (obsah, integrita)

 novnováá kvalita vzkvalita vzťťahov ahov –– elektronickelektronickáá
informainformaččnnáá spolospoloččnosnosťť

Prínosy
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Občan/ 
spotrebiteľ

Štátna správa

Komerčná sféra

B2B

G2C

G2B

B2C

G2G

Pilier informačnej spoločnosti
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22. . ČČo bro brááni vyuni využžíívaniu ?vaniu ?
 legislatlegislatíívne barivne bariééryry

–– potreba potreba úúpravy existujpravy existujúúcej legislatcej legislatíívy v kontexte vy v kontexte 
zzáákona o elektronickom podpisekona o elektronickom podpise

–– potreba zmeny interných procesov a metodikypotreba zmeny interných procesov a metodiky
–– akceptakceptáácia elektronických dokumentovcia elektronických dokumentov

 nie je monie je možžnnéé vytvorivytvoriťť zaruzaruččený elektronický ený elektronický 
podpis (najmpodpis (najmää pre G2X)pre G2X)
–– chýba PKI chýba PKI –– akreditovanakreditovanáá certifikacertifikaččnnáá autoritaautorita
–– necertifikovannecertifikovanéé zariadenia a procesyzariadenia a procesy

 malý pomalý poččet zmysluplných apliket zmysluplných aplikááciciíí ako ako 
motivmotiváácia pre poucia pre použžíívanievanie
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 malý pomalý poččet potenciet potenciáálnych poulnych použžíívatevateľľov ov 
(drahý pr(drahý príístup k Internetu)stup k Internetu)

 obava o bezpeobava o bezpeččnosnosťť úúdajov a transakcidajov a transakciíí
 vysokvysokéé investinvestíície spojencie spojenéé s implements implementááciou ciou 

technoltechnolóógigiíí
 nedostatok kvalifiknedostatok kvalifikáácie pre implementcie pre implementááciuciu
 chýbajchýbajúúca ca šštandardiztandardizááciacia
 zmena mysleniazmena myslenia

–– ototáázka AKO zka AKO ÁÁNO ? a nie hNO ? a nie hľľadanie dôvodov adanie dôvodov 
PREPREČČO NIE !!!O NIE !!!
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33. . PrPrííklady z praxeklady z praxe
 v praxi uv praxi užž existujexistujúú rierieššenia, v ktorých sa enia, v ktorých sa 

elektronický podpis vyuelektronický podpis využžíívava
–– uzavretuzavretéé systsystéémy my -- potreba prpotreba práávnu zvnu záávvääznosznosťť el. el. 

podpisu upravipodpisu upraviťť zmluvne medzi zmluvne medzi úúččastnastnííkmikmi
–– overovanie pouoverovanie použžiteiteľľnosti nosti –– podklady pre prpodklady pre príípadnpadnéé

zmeny v legislatzmeny v legislatííveve

 zzáákladnkladnéé charakteristiky riecharakteristiky rieššeneníí
–– legislatlegislatíívne zabezpevne zabezpeččenie pouenie použžitia EPitia EP
–– momožžnosti okamnosti okamžžititéého ploho ploššnnéého nasadeniaho nasadenia
–– prpríínosy nasadenianosy nasadenia
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Elektronické bankovníctvo
 legislatlegislatíívne zabezpevne zabezpeččenie enie -- obchodnobchodnéé

podmienky pre poupodmienky pre použžíívanie sluvanie služžbyby
 dostupnosdostupnosťť -- existujexistujúúca aplikca aplikáácia cia 

nasadzovannasadzovanáá v praxi (Vv praxi (VÚÚB, Tatra banka)B, Tatra banka)
 poupoužžitie elektronickitie elektronickéého podpisuho podpisu

–– autentifikautentifikááciecie a autoriza autorizáácie transakcicie transakciíí
–– elektronický podpis elektronický podpis –– „„definitdefinitíívne rievne rieššenieenie““

bezpebezpeččnostinosti
 prpríínosy nosy -- banky banky „„zainvestujzainvestujú“ú“ do rozdo rozšíšírenia renia 

certifikcertifikáátov a tov a ččipovýchipových karietkariet



Strana 11Strana 11

ITAPA 2002

Elektronické colné konanie
 legislatlegislatíívne zabezpevne zabezpeččenie enie –– zmluva s zmluva s 

bankou a operbankou a operáátoromtorom
 dostupnosdostupnosťť -- onon--line line úúhrada colnhrada colnéého dlhu ho dlhu 
 poupoužžitie elektronickitie elektronickéého podpisuho podpisu

–– elektronickelektronickéé potvrdenie banky deklaranta o potvrdenie banky deklaranta o 
platbe v prospech platbe v prospech úúččtu Colnej sprtu Colnej spráávyvy

 PrPríínosy:nosy:
–– integrintegráácia Colnej sprcia Colnej spráávy do elektronických vy do elektronických 

colných procesov colných procesov –– zzááklad ECKklad ECK
–– outsourcingoutsourcing -- vyuvyužžitie operitie operáátora pre vývoj a tora pre vývoj a 

prevpreváádzku riedzku rieššeniaenia
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Elektronická daňová správa
 legislatlegislatíívne zabezpevne zabezpeččenieenie

–– nie je monie je možžnnéé v sv súúččasnosti asnosti implementovaimplementovaťť s s 
plným vyuplným využžititíím mom možžnostnostíí EPEP

 dostupnosdostupnosťť –– prprííprava pilotnprava pilotnéého projektu ho projektu 
implementimplementáácie podcie podáávania priznanvania priznaníí k DPHk DPH

 poupoužžitie EPitie EP
–– autorizautorizáácia podcia podáávania davania daňňových priznanových priznaníí
–– obojsmernobojsmernáá elektronickelektronickáá komunikkomunikááciacia

 prpríínosynosy
–– pilotnpilotnáá implementimplementáácia cia –– overenie procesov a overenie procesov a 

technoltechnolóógigiíí
–– viditeviditeľľnnáá a zmysluplna zmysluplnáá aplikaplikáácia cia –– ee--governmentgovernment
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44. . Ako Ako ďďalej ?alej ?
 rozvoj erozvoj e--business a business a ee--governmentgovernment je je 

nemonemožžný bez zaanganý bez zaangažžovania ovania ššttáátutu
–– stimulovanie rozvoja potrebnej infrastimulovanie rozvoja potrebnej infrašštrukttruktúúry a ry a 

technoltechnolóógigiíí
–– vytvvytvááranie legislatranie legislatíívneho prostrediavneho prostredia
–– vzdelvzdeláávanie pouvanie použžíívatevateľľovov
–– definovanie definovanie šštandardovtandardov
–– podpora podpora -- implementimplementáácia vzorových riecia vzorových rieššeneníí a a 

vytvvytvááranie pouranie použžíívatevateľľskej bskej báázyzy
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Predpoklady úspechu
1)1) nnáájdenie procesu, kde jdenie procesu, kde elektronizelektronizááciacia a a 

vyuvyužžitie EP je pritie EP je príínosom pre vnosom pre vššetkýchetkých
2)2) nnáájdenie internjdenie internéého sponzora u vlastnho sponzora u vlastnííka ka 

procesu, ktorý myprocesu, ktorý myššlienku doklienku dokáážže presadie presadiťť
3)3) analýza existujanalýza existujúúcej legislatcej legislatíívy na movy na možžnosnosťť

vyuvyužžitia EP v itia EP v implementovanomimplementovanom proceseprocese
4)4) pilotnpilotnáá implementimplementáácia riecia rieššenia u vlastnenia u vlastnííka ka 

procesu a jeho overenieprocesu a jeho overenie
5)5) legislatlegislatíívnovno--metodickmetodickáá prpríípravaprava

•• zmluvy s zmluvy s úúččastnastnííkmi procesukmi procesu
•• metodickmetodickáá úúprava procesovprava procesov
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6)6) pilotnpilotnéé otestovanie procesu s vybranými otestovanie procesu s vybranými 
úúččastnastnííkmikmi

7)7) podpis zmlpodpis zmlúúv s v s úúččastnastnííkmi procesu o kmi procesu o 
elektronickej komunikelektronickej komunikáácii a vyucii a využžititíí EPEP

8)8) spustenie prevspustenie preváádzkydzky
•• bezpebezpeččnosnosťť rierieššeniaenia
•• dostupnosdostupnosťť rierieššeniaenia
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Otázky ?OtOtáázky ?zky ?


