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IS Munis je připraven na účet-
ní reformu veřejných financí 
Ekonomické agendy Munis jsou ve 
verzi 3.13 (aktualizace leden 2010) 
připraveny na nové podmínky v soula-
du se stanoveným harmonogramem 
změn. Uživatelé mají k dispozici ná-
stroje pro převod účtového rozvrhu 
a stavů účtů z roku 2009 do roku 2010. 

I v případě, že uživatel nemá připraven 
převodový můstek do všech podrobnos-
tí, je možné provést pouze základní 
převod (založený na vzorovém můstku 
poskytnutém MF ČR) a následně pro-
vádět upřesnění dalšími účetními zápi-
sy. Nic tedy nebrání v běžném účtová-
ní. 

V průběhu prvního pololetí bude po-
stupně program doplňován o další 
funkce (účetní výkazy a předávání dat 
do CSÚIS). Celý průběh účetní reformy 
je rozložen do let 2010 až 2012. V příš-
tím roce budou postupně realizovány 
další změny – odpisy, statistické výka-
zy a konsolidace. 

Doporučujeme příslušným pracovní-
kům obcí a měst, aby problematiku 
účetní reformy veřejných financí prů-
běžně sledovali, např. na www strán-
kách MF ČR. 

Hashovací funkce SHA-1 a SHA-2 
Elektronický podpis je svázán s podepisovanými 
daty tak, že obsahuje malý „otisk“ těchto dat (též 
miniatura, hash). Podepisuje se pouze tento otisk, 
neboť podepisování celých dat by bylo časově 
velmi náročné. 

Otisky se vytvářejí pomocí tzv. hashovacích funkcí. 
Celkový počet možných výstupů hashovací funkce 
je omezen, protože délka každého otisku je pro 
každý algoritmus předem určena (v současnosti 
řádově desítky až stovky bajtů), ale počet možných 
vstupů je nekonečně velký. Proto existuje mnoho 
různých dokumentů se stejným otiskem, ale je 
prakticky nemožné je nalézt jinak než hrubou silou 
(tj. zkoušením všech variant), což může trvat staletí. 
Odolnost hashovacích algoritmů je průběžně prově-
řována s ohledem na růst výpočetních výkonů 
počítačů a vývoj v oblasti kryptologie. 

SHA-1 je široce rozšířená hashovací funkce podpo-
rovaná v mnoha aplikacích i na různých platfor-
mách. Již řadu let se běžně používá při vytváření 
elektronických podpisů. Objevují se však první slabiny

a pochybnosti o její odolnosti, což se postupně 
promítá i do legislativy. 

SHA-2 je skupina 4 hashovacích funkcí (SHA-224, 
SHA-256, SHA-384 a SHA-512), pojmenovaných 
podle délky otisku, který vytvářejí. SHA-224 má 
stejnou výpočetní náročnost jako SHA-256, ale 
poskytuje nižší bezpečnost, z tohoto důvodu se 
příliš nepoužívá a často vůbec není podporována. 

Sdělení Ministerstva vnitra 
Ministerstvo vnitra svým sdělením ze dne 17. 10. 
2008 (viz Změna v kryptografických algoritmech, 
které jsou používány pro vytváření elektronického 
podpisu) stanoví akreditovaným certifikačním auto-
ritám k 31. 12. 2009 ukončit vydávání kvalifikova-
ných certifikátů s algoritmem SHA-1 a od 1. ledna 
2010 vydávat pouze kvalifikované certifikáty 
s algoritmem SHA-2. 

Z důvodu roční platnosti kvalifikovaných certifikátů 
v ČR je stanoveno roční přechodné období (do konce 
roku 2010), po které musí aplikace podporovat oba 
typy certifikátů – staré s SHA-1 i nové s SHA-2: 

Elektronické certifikáty a podepisování 
v roce 2010 

Řešení vypršení platnosti hesla pro přihlášení do datové schránky
Vzhledem k tomu, že po devadesáti dnech od nastavení pravděpodobně vyprší platnost hesla pro přihlá-
šení do datové schránky, můžete se v následujících dnech setkat při práci s datovou schránkou s chybou 
„HTTP 401: Unautorized“, která by mohla být způsobena právě touto skutečností. 

Heslo pro přihlášení do datové schránky lze nastavit pouze prostřednictvím webového rozhraní datových 
schránek. Pokud budete toto provádět, nezapomeňte, že i přihlášením do webového rozhraní jsou auto-
maticky všechny došlé zprávy do Vaší datové schránky považovány za doručené. Přes webové rozhraní 
žádné zprávy nestahujte, ani neprohlížejte, museli byste pak pro jejich následné zapsání do spisové 
služby provést tzv. úplnou synchronizaci s datovou schránkou. 

Pokud je detekována chyba „HTTP 401: Unautorized“ při přihlášení k IS DS, objeví se ve spisové služ-
bě tento dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na stránce www.triada.cz/podpora a v článku Struktura hesla pro přístup do 
datové schránky, který naleznete na druhé straně tohoto bulletinu. 
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Certifikáty a podepisování za využití hashovacích 
funkcí třídy SHA-2 jsou však podporovány pouze 
v novějších operačních systémech viz předchozí 
tabulka. 

Pro certifikáty uložené na externím zařízení (čtečky 
čipových karet, tokeny) platí, že podepisování 
pomocí SHA-2 musí podporovat hardware tohoto 
zařízení resp. jeho ovladač. Např. token SafeNet 
iKey 4000, který dodává Česká pošta, podporuje 
pouze algoritmus SHA-256, ale již nikoliv 
SHA-384 a SHA-512. 

Další informace 
• Zavedení hash algoritmů SHA-2  v prostředí OS 

Microsoft Windows (Lupa) 
• Stanovisko Microsoft Česká republika k podpoře 

silnější kryptografie (MV ČR) 
 

Obr. 1. Certifikát podepsaný s využitím algoritmu 
SHA-256. 

 

Problémy na starších operač-
ních systémech 
Na nepodporovaných operačních systémech není 
možné certifikát s SHA-2 korektně nainstalovat; 
u certifikátu je zobrazeno varování typu „Celistvost 
tohoto certifikátu nelze zaručit. Certifikát může být 
poškozen nebo s ním bylo manipulováno.“ popř. „Ten-
to certifikát má neplatný digitální podpis.“ apod. 

Pokus o vytvoření nebo ověření elektronického podpi-
su využívajícího SHA-2 na nepodporovaných operač-
ních systémech končí chybou typu „Byl zadán neplat-
ný algoritmus.“ popř. „Typ poskytovatele nebyl 
určen.“ 

IS Munis a SHA-2 
Na vyhovujících operačních systémech IS Munis: 
• plně podporuje práci s certifikáty založenými na 

SHA-2. 
• umožňuje ověřování přiložených připojených 

i odpojených elektronických podpisů založených 
na SHA-2 od verze 3.12.9. 

• umožňuje při elektronickém podepisování volbu 
hashovací funkce (SHA-1, SHA-256, SHA-384 
nebo SHA-512) od verze 3.13. 

• aplikace, ve kterých je elektronický podpis pou-
žíván, musí podporovat nejpozději od 1. 1. 2010 
všechny algoritmy třídy SHA-2, 

• podpora algoritmu SHA-1 musí být v aplikacích 
zachována minimálně do 31. 12. 2010. 

V praxi nejde o to, že by orgány veřejné správy 
musely přestat používat aplikace, které nepodporují 
certifikáty podepsané s využitím hashovacích funk-
cí třídy SHA-2, musí však v každém případě za-
jistit příjem podání podepsaných elektronickým 
podpisem založeném na SHA-2 certifikátu. Po-
kud tedy např. úřad používá elektronickou podatel-
nu, která podporuje práci pouze s certifikáty SHA-1 
a obdrží podání s podpisem založeném na SHA-2 
certifikátu, nesmí takové podání odmítnout, ale 
musí ověření certifikátu zajistit jiným způsobem 
(např. s využitím externí aplikace). V současné 
době jsou akreditovaní poskytovatelé certifikačních 
služeb povinni vydávat uživatelské certifikáty 
založené pouze na SHA-2 a orgány veřejné sprá-
vy mají povinnost tyto certifikáty akceptovat. 

Dopady na koncové uživatele 
Aby mohl být certifikát založený na SHA-2 použit 
k vytvoření či ověření elektronického podpisu, musí 
aplikace resp. operační systém uživatele tyto nové 
algoritmy v rámci zpracování elektronického pod-
pisu podporovat. 

Technické parametry elektronického podpisu certi-
fikační autority na daném certifikátu nemají přímou 
souvislost s technickými parametry elektronických 
podpisů, které jsou s využitím odpovídajícího pri-
vátního klíče vytvářeny resp. veřejným klíčem 
z certifikátu ověřovány. S „novým“ certifikátem 
založeným na SHA-2 je tedy možné vytvá-
řet/ověřovat elektronické podpisy využívající stále 
SHA-1 a se „starým“ certifikátem lze vytvá-
řet/ověřovat i podpisy využívající SHA-2. 

Ze sdělení Ministerstva vnitra přímo nevyplývá, že 
by i pro vlastní podepisování musel být povinně 
využíván hashovací algoritmus třídy SHA-2. 
Nicméně z logiky věci je zřejmé, že v současnosti 
běžně používané SHA-1 by se i v podepisování 
mělo postupně opustit a mělo by být nahrazeno 
právě algoritmy třídy SHA-2. 

Operační systémy a podpora 
SHA-2 
Řada aplikací (včetně IS Munis) využívá při elek-
tronickém podepisování služby operačního systé-
mu. Výhodou je zejména jednotná správa certifiká-
tů a podpora externích zařízení pro uložení 
certifikátů (čipové karty, tokeny). 

Operační systém  Podpora certifikátů a podepisování s SHA-2

Windows 9x Ne 

Windows 2000 Ne 

Windows XP Ano (musí být nainstalován Service Pack 3) 

Windows Server 2003 Ano (musí být nainstalován hotfix KB 938397) 

Windows Vista Ano 

Windows Server 2008 Ano 

Windows 7 Ano 

13. ročník konference ISSS 
Ve dnech 12.–13. dubna 2010 se v kon-
gresovém centru Aldis v Hradci Králo-
vé uskuteční již třináctý ročník konfe-
rence Internet ve státní správě a 
samosprávě. Tato rozsáhlá akce patří již 
léta k největším událostem svého druhu 
v celém regionu střední a jihovýchodní 
Evropy a podle všech předpokladů se 
zde opět zaregistruje zhruba dva a půl 
tisíce účastníků, proběhne přes 250 
přednášek a prezentací a ve výstavní 
části se představí více než stovka doda-
vatelů služeb a technologií pro veřejnou 
správu.  

Součástí budou jako obvykle meziná-
rodní konference LORIS (Local and 
Regional Information Society), která se 
zaměřuje na twinningovou spolupráci 
evropských měst a regionů, a V4DIS 
(Visegrad Four for Developing Infor-
mation Society) věnovaná výměně 
zkušeností a spolupráci zemí Visegrádu 
v oblasti informatizace veřejné správy. 

Program konference bude opět pružně 
reagovat na aktuální stav rozvoje 
e-governmentu – nebudou chybět téma-
ta jako datové schránky a konverze 
dokumentů, digitalizace a archivace, 
základní registry, geoinformační politi-
ka státu, mapové služby, bezpečnost, 
digitalizace televizního vysílání, komu-
nikační infrastruktura, informační 
systémy obcí, měst a krajů či možnosti 
financování projektů z prostředků EU. 
Součástí programu budou i specia-
lizované odborné bloky jako eHealth, 
eJustice, eTurismus nebo eKatastr. 

Další informace včetně kompletních 
materiálů z předchozích ročníků jsou 
k dispozici na www.isss.cz. 

Struktura hesla pro přístup do 
datové schránky 
Struktura hesla pro přístup do datové 
schránky je dána prováděcí vyhláškou 
č. 194/2009 Sb. 

• Bezpečnostní heslo musí mít nejmé-
ně 8 znaků a maximálně 32 znaků. 

• V hesle musí být použito minimálně 
jedno malé písmeno, jedno velké 
a jedna číslice. Lze také využít spe-
ciální znaky jako je ! # $ % & ( ) * + 
, - . : = ? @ [ ] _ { | } ~  

• Heslo nesmí být shodné s uživatel-
ským jménem. 

• Heslo nesmí být shodné s heslem 
použitým v minulosti. 

Doporučuje se vytvořit takové heslo, 
které bude obsahovat více malých 
i velkých písmen, více číslic a speciální 
znaky. 

Nově zadané heslo má platnost 90 dní. 

www.triada.cz/ega 
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