
Krok 1: Teoretický základ  
Protože připojení k datovým schránkám se děje po 
zabezpečeném kanálu https, aby nebylo možné 
komunikaci odposlouchávat, byl před zprovozně-
ním vazby na Váš počítač, který slouží jako apli-
kační server pro IS Munis, nainstalován kořenový 
certifikát poskytovatele certifikačních služeb Post-
Signum. Během května by měla komunikace s IS 
DS začít vyžadovat nový certifikát založený na 
bezpečnějším hashovacím algoritmu SHA-2. Tento 
certifikát je již od ledna 2010 k dispozici na strán-
kách http://vca.postsignum.cz/www/authorities.php. 
 
Uvedená změna je v souladu se sdělením Minister-
stva vnitra ČR ke změně v kryptografických algo-
ritmech, které jsou používány pro vytváření elek-
tronického podpisu 
(viz http://www.mvcr.cz/clanek/zmena-v-
kryptografickych-algoritmech-ktere-jsou-pouzivany-
pro-vytvareni-elektronickeho-podpisu.aspx). 
O této změně bylo také podrobně referováno 
v předchozím vydání Bulletinu EGA, který lze tedy 
doporučit jako zdroj informací k algoritmu SHA-2. 
Ze všech informací tam uvedených zde připome-
neme jednu velmi podstatnou: 
Certifikáty a podepisování za využití hashova-
cích funkcí třídy SHA 2 jsou podporovány pouze 
v novějších operačních systémech, viz následující 
tabulka. 

Operační systém  Podpora certifikát ů 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 

 

Krok 1: Praktická realizace  
Je třeba na počítač, kde jsou nainstalovány aplikač-
ní servery IS Munis, nainstalovat nový kořenový 
certifikát „Kořenová certifikační autorita 2“ 
autority PostSignum. Aby jej mohly aplikační 
servery využít, musí být tento nainstalován do 
vybraného úložiště a nestačí tedy postupovat zcela 
obecným postupem. Speciální návod pro instalaci 
certifikátu bude nejpozději 11. 5. 2010 na stránkách 
technické podpory IS Munis přístupné ze všech 
modulů IS Munis z menu Nápověda/Podpora na 
Internetu. 

Protože tento certifikát využívá hashovací algorit-
mus SHA-2, musí operační systém, na němž jsou 
aplikační servery IS Munis nainstalovány, splňovat 
určitá pravidla. Již základní předpoklad pro-vozu 
aplikačních serverů IS Munis zajišťuje, že je máte 
na vybraném počítači takový operační systém, kde 
je algoritmus SHA-2 podporován, jsou-li ve vyjme-
novaných případech splněny některé další podmín-
ky. Celou situaci si nyní rozebereme podrobně. 

Je-li tímto operačním systémem Windows Vista, 
Windows Server 2008 anebo Windows 7, není třeba 
kontrolovat ani instalovat nic dalšího. Těmito ope-
račními systémy je algoritmus SHA-2 podporován již 
od prvních verzí. Je-li tímto operačním systémem 
Windows XP, pak je třeba ověřit, že máte nainstalo-
ván Service Pack 3. K ověření můžete použít postup 
uvedený na druhé straně tohoto bulletinu. 

Není-li Service Pack 3 nainstalován, pak použijte 
Windows update (k dispozici na adrese 
http://windowsupdate.microsoft.com nebo z menu 
Start/Nastavení/Ovládací panely/Automatické 
aktualizace) a tento SP nainstalujte. 

Je-li operačním systémem nainstalovaným na počí-
tači, kde provozujete aplikační servery IS Munis, 
Windows Server 2003, pak musí být nainstalován 
hotfix KB 938397. 
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Kalendá ř IS DS pro první po-
loletí roku 2010 

• 1. 1. 2010 – začátek komunikace mezi 
právnickými a fyzickými osobami na-
vzájem, přičemž posílat se smějí zatím 
pouze faktury nebo obdobné výzvy o 
zaplacení. 

• 22. 1. 2010 – vydání aktualizovaného 
provozního řádu IS DS. 

• 30. 1. 2010 – 90 dní od konce pře-
chodného období, typicky okamžik, 
kdy dochází k prvnímu mazání dato-
vých zpráv z datové schránky, ale kdo 
má své datové zprávy uloženy v dato-
vém úložišti IS Munis, nemusí se ztrá-
ty dat bát. 

• 26. 3. 2010 – vydání aktualizovaného 
provozního řádu IS DS, kde je dekla-
rován příslib, že principy vyhledávání 
adres datových schránek budou v IS 
DS funkčně sjednoceny při přístup 
přes web a přes spisovou službu. 

• 21. 4. 2010 – byla překonána magická 
hranice 10 milionů odeslaných dato-
vých zpráv přes IS DS. 

• 23. 5. 2010 – plánovaný přechod na 
hashovací algoritmus SHA-2 v IS DS. 

• 1. 7. 2010 – plánovaný povinný pře-
chod na nový způsob technického ře-
šení přihlašování k IS DS, které 
umožní rychlejší práci s datovou 
schránkou – IS Munis tento nový způ-
sob již podporuje ve stávající verzi 
3.13.5, neboť IS DS jej již také nabízí, 
zatím jako alternativu. 

• 1. 7. 2010 – začátek komunikace mezi 
právnickými a fyzickými osobami na-
vzájem bez omezení, samozřejmě však 
v souladu s vyhláškou č. 194/2009 Sb., o 
stanovení podrobností užívání a provo-
zování informačního systému datových 
schránek, a provozním řádem IS DS. 

Nejbližší zm ěny v  informa čním systému datových schránek  
Během následujících dvou měsíců (květen, červen 2010) budou v rámci informačního systému datových 
schránek (IS DS) provedeny správcem některé změny funkčnosti, které si vyžádají souběžné provedení 
změn i v IS MUNIS, který používáte pro práci s datovou schránkou. Jedná se zejména o použití nového 
certifikátu založeného na algoritmu SHA-2. Toto vydání Bulletinu EGA Vás provede uvedenými změ-
nami, jak po stránce technické, tak po stránce metodické. 

Co nás čeká v květnu?  
Během května nás pravděpodobně čekají dvě výrazné technické změny při práci s datovou schránkou. Změny se 
nikterak nedotknou metodických postupů v modulu Kancelář Munis, na než jste zvyklí. Na druhou stranu je však 
třeba se na ně připravit, a to ve dvou krocích, které jsou dále rozebírány podrobně. 
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Krok 2: Praktická realizace  
K praktické realizaci druhého kroku je třeba mít 
nainstalovánu verzi modulu Kancelář Munis 3.13.6 
a stejnou verzi aplikačních severů IS Munis. Pří-
slušný servisní balíček bude k dispozici nejpozději 
15. 5. 2010 na stránkách technické podpory IS 
Munis přístupné ze všech modulů IS Munis z menu 
Nápověda/Podpora na Internetu nebo přímo 
z Panelu Munis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 2: Panel Munis – v dolní části odkazy na novinky 
z technické podpory. 

Co nás čeká v červnu? 
Změny v IS DS v červnu plynou z přechodu na nový 
způsob technického řešení přihlašování k IS DS, 
který umožní rychlejší práci s Vaší datovou schrán-
kou. IS Munis tento způsob řešení podporuje již ve 
stávající verzi 3.13.5. Nicméně změna způsobu je 
nyní dobrovolná a záleží na nastavení v modulu 
Konfigurace aplikačních serverů Munis (viz následu-
jící obrázek). Během měsíce června bude vydán 
speciální servisní balíček, jehož součástí bude pře-
vodní program, který změnu nastavení zkontroluje, 
popřípadě sám přenastaví tak, abyste mohli plynule a 
kontinuálně využívat výhod přístupu k Vaší datové 
schránce prostřednictvím IS Munis. 

 

Krok 2: Teoretický základ  
Každá datová zpráva, která projde informačním 
systémem datových schránek, je automaticky 
opatřena elektronickou značkou Ministerstva 
vnitra a kvalifikovaným časovým razítkem. In-
formace o výsledku ověření těchto prvků zabezpe-
čení datové zprávy je vždy k dispozici na třetí 
záložce detailu datové zprávy v modulu Kancelář 
Munis – viz obr. 1. 

I tyto prvky budou postupně založeny na kořeno-
vých certifikátech využívajících hashovací algorit-
mus SHA-2. Nejprve se změní základ pro elektro-
nickou značku, posléze pro kvalifikované časové 
razítko. Aby bylo možné tyto prvky ověřit, musí být 
splněny stejné podmínky, jaké byly uvedeny 
v prvním kroku (viz výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Detail datové zprávy – elektronická značka a kvalifiko-
vané časové razítko 

(Pozn. tato datová zpráva prošla testovacím prostředím IS 
DS,pro datové zprávy, které projdou ostrým prostředím IS DS, 

jsou v certifikátech jiné údaje) 
 

Postup ov ěření dostupnosti 
Service pack 3 ve Windows XP 
 

Aby bylo možné na počítačích vybave-
ných operačním systémem MS Windows 
XP ověřovat elektronické podpisy zalo-
žené na certifikátech využívajících SHA-
2 a vytvářet elektronické podpisy zalo-
žené na těchto certifikátech, je třeba aby 
byl nainstalován Service Pack 3. Pokud 
si nejste jisti, zda jej máte nainstalován, 
postupujte dle následujícího návodu.  

 

Klepněte pravým tlačítkem myši na 
ikonu Tento počítač, kterou máte na 
ploše nebo v nabídce Start. 

 

 

 

 

Ikona Tento počítač 
 

Vyberte položku Vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontextová nabídka ikony Tento počítač 
 

A ověřte následovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověření, že je v OS Windows XP nainstalován 
Service Pack 3 
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Munis B ackup – Efektivní záloha vašeho systému  

Provoz informačního systému vyžaduje jeho pravi-
delné a bezpečné zálohování. S příchodem datových 
schránek a elektronických dokumentů je případná 
ztráta dat zásadním problémem. Ke ztrátě dat může 
dojít z důvodu selhání techniky, jejího odcizení nebo 
kvůli působení přírodního živlu. 

Připravili jsme pro Vás proto balíček MUNIS 
Backup obsahující vše potřebné pro efektivní 
zálohování – osvědčený zálohovací software, dosta- 

tečnou diskovou kapacitou jednoduše oddělitel-
nou od zálohované výpočetní techniky a metodiku 
vytvořenou s důrazem na správné zálohování 
produktů společnosti Triada. 

MUNIS Backup znamená efektivní a bezpečnou 
zálohu produktů společnosti Triada nebo celého 
HDD a jednoduchou celkovou nebo selektivní 
obnovu zazálohovaných dat. 

Balení obsahuje:  
1× licence Acronis® Backup & Recovery™ Workstation; 2× Externí disk Western Digital 2.5" 500GB; 
1× Multimediální návod na USB flash disku Kingston 4GB 

Munis backup je ur čen pro opera ční systémy Windows XP, Vista, Windows 7. 

Více informací naleznete na http://www.triada.cz/ega/files/munis_backup.pdf 


