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Jsou zachovJsou zachováány zny záákladnkladníí principy chorvatskprincipy chorvatskéého modelu:ho modelu:

••Online  model  fiskalizace Online  model  fiskalizace  s bezprostředním předáváním informací do 
centrálního EET
••Podpora offPodpora off‐‐line zpracovline zpracováánníí s dodatečným zasláním informací pro vymezené
či mimořádné případy – zejména případy výpadků či trvalé nedostupnosti on-
line připojení
••OtevOtevřřenost  pro  trh  koncových  zaenost  pro  trh  koncových  zařříízenzeníí a jejich řešení s tím, že nejsou 
kladeny žádné požadavky na specifické certifikace koncových zařízení
••VyuVyužžititíí standardnstandardníích komunikach komunikaččnníích a bezpech a bezpeččnostnnostníích modelch modelůů a protokolů
(XML, SSL, PKI včetně certifikátů a elektronického podpisu)
••DDůůraz na nraz na níízkzkéé nnááklady klady na straně poplatníka
•Využití portálových WWW aplikací pro uživatele (ověřování, loterie, apod.)
••OtevOtevřřenost enost pro mobilní řešení



ČČeský model  EET  peský model  EET  přřizpizpůůsobuje  a  doplsobuje  a  doplňňuje  chorvatský model  a uje  chorvatský model  a 
jeho  implementaci jeho  implementaci  ččeskeskéému  prostmu  prostřřededíí a  pota  potřřebebáám.  Tyto m.  Tyto 
odliodliššnosti jsou v nnosti jsou v náásledujsledujííccíích oblastech:ch oblastech:

•Legislativní rámec zavedení a provozování EET

•Potřebná kapacita a výkon celého řešení EET

•Prvotní přidělení a správa autentizačních údajů poplatníka 

•Rozšířený přístup poplatníka k vlastním údajům

•Modifikace či posílení vybraných mechanizmů zabezpečení
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PotPotřřebnebnáá kapacita a výkon celkapacita a výkon celéého ho řřeeššeneníí EET:EET:

•V ČR je nutno počítat s vvííce nece nežž 33‐‐nnáásobným kapacitou a výkonem systsobným kapacitou a výkonem systéémumu

•S  ohledem  na  počet  poplatníků a  počet  obyvatel  je  nutno  počítat  s 
násobným objemem transakcí rozprostřených v čase i ve špičkách

•Kapacita a výkon  systému EET  je navrhován  s následujícími parametry pro 
špičkový výkon:

–– aažž 600 tis600 tisííc poplatnc poplatnííkkůů

–– aažž 30 mili30 milióónnůů transakctransakcíí/den/den

–– aažž 4000 transakc4000 transakcíí/sekundu/sekundu
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PrvotnPrvotníí ppřřididěělenleníí a spra sprááva autentizava autentizaččnníích ch úúdajdajůů poplatnpoplatnííka:ka:

••PrvotnPrvotníí ppřřididěělenleníí autentizaautentizaččnníích ch úúdajdajůů prostprostřřednictvednictvíím:m:

– Datové schránky

– FÚ

– Využití principu distribuce bezpečných předtištěných obálek

••VyuVyužžititíí portportáálovlovéého ho řřeeššeneníí EET:EET:

– Bezpečná inicializace účtu poplatníka na portálu EET

– Bezpečné přihlašování k účtu poplatníka na portálu EET

– Zajištění privilegovaných operací poplatníka na portálu EET

– Správa účtu a informací (např. provozovny) poplatníka

– Správa certifikátů poplatníka.
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RozRozšíšířřený pený přříístup poplatnstup poplatnííka k vlastnka k vlastníím m úúdajdajůům:m:

•Přístup k základním informacím o poplatníkovi na portálu EET

•Přístup k informacím o spravovaných autentizačních údajích a 
certifikátech na portálu EET

•Přístup k agregovaným údajům zasílaných poplatníkem do EET 
na portálu EET

•Přístup k detailním údajům zasílaných poplatníkem do EET na 
portálu EET
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Modifikace Modifikace čči posi posíílenleníí vybraných mechanizmvybraných mechanizmůů zabezpezabezpeččeneníí::

••OtevOtevřřený prostor pro zpený prostor pro způůsob sob řřeeššeneníí systsystéémmůů a procesa procesůů na stranna straněě poplatnpoplatnííkaka
– Poplatníkovi  jsou  poskytnuty  prostředky  a  nástroje  pro  řádné předávání požadovaných 

informací (zejména autentizační údaje, certifikát/ty, komunikační rozhraní EET, portál EET).
– Způsob jejich implementace na straně poplatníka je odpovědností a kompetencí poplatníka. 

Poplatník  není např.  omezován  zda  s  EET  komunikují jednotlivé pokladny,  centrálně celé
provozovny  či  jeden  centrální systém nebo  jakým  způsobem  jsou  technicky distribuovány, 
spravovány  a  využívány  jeho  certifikáty. Není např.  vynucován  výlučný model  komunikace 
koncových pokladen s EET.

– Poplatník  odpovídá za  jím  předávaná data  včetně důsledků nevhodné či  chybné
implementace řešení na své straně.

••NastavenNastaveníí kryptografických mechanizmkryptografických mechanizmůů v  souladu  s v  souladu  s  ččeskou  legislativou  (poueskou  legislativou  (použžititíí RSA   RSA   
klklííčůčů v dv déélce 2048 bitlce 2048 bitůů a SHAa SHA‐‐256 pro elektronický podpis)256 pro elektronický podpis)
••PosPosíílenleníí ochranných  prvkochranných  prvkůů fyzickfyzickéé „„pappapíírovrové“é“ úúččtenky  ptenky  přři  offi  off‐‐line mline móódu  (doplndu  (doplněěnníí o o 
kkóód PKP)d PKP)
••NNááhrada MD5 phrada MD5 přři výpoi výpoččtu ktu kóóddůů –– minimminimáálnlněě poupoužžititíí SHA1SHA1
••ZmZměěna prezentace vybraných  informacna prezentace vybraných  informacíí (k(kóóddůů) s d) s důůrazem na prazem na přřijatelný  rozsah  (poijatelný  rozsah  (poččet et 
titiššttěěných znakných znakůů), pot), potřřebný rozsah informacebný rozsah informacíí (zejm(zejmééna velkna velkéého PKP) a jejich ho PKP) a jejich „„ččitelnostitelnost““ ––
vyuvyužžititíí modifikovanmodifikovanéé BASE64 reprezentace.BASE64 reprezentace.



Děkuji za pozornost

Miroslav.Hejna@mfcr.cz
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