
Časová razítka
Archivní časová razítka

spojeni s důvěrou

Časové razítko zajišťuje připo-
jení  důvěryhodného časového
údaje  k  existujícím  datům,  in-
formacím,     souborům      nebo
událostem.
Časové  razítko  slouží  jako  dů-
kaz, že datový objekt (např. do-
kument), ke kterému je připoje-
no, existoval  v čase  uvedeném
v časovém razítku.
Za  přesný časový údaj  v časo-
vém  razítku  k   okamžiku   jeho

vydání odpovídá  důvěryhodná
třetí strana - kvalifikovaná časo-
vá autorita I.CA.

splňují      všechny     požadavky
platné  legislativy,  zejména  zá-
kona č. 227/2000 Sb., o elektro-
nickém podpisu.  Jsou   vydává-
na   v  souladu  s  Politikou   pro
vydávání   kvalifikovaných ča-
sových razítek I.CA a  standardy
RFC 3161, RFC 3628 a RFC 5280.

dokumen-
tu  po  vypršení doby  platnosti
podpisového  certifikátu. Tako-
vými    dokumenty   jsou   např.
smlouvy o finančních službách,
elektronické   notářské    služby
a dokumenty určené  pro archi-
vaci.

Kvalifikovaná časová  razítka

Použití časového razítka je nez-
bytným    předpokladem     pro
zpětné  ověření  platnosti  elek-
tronického  podpisu

Zájem  o  kvalifikovaná časová
razítka  vychází  z  předem defi-
nované  potřeby  připojit   údaj
o konkrétním čase k  vybraným
dokumentům.
Mohou jimi být dokumenty při-
jaté   (platební  příkazy,  podání
klientů na  podatelnách,  poža-
davky na  finanční  úhrady, sdě-
lení    technického    charakteru,

patentová   podání,  soudní ob-
sílky atd.)  nebo dokumenty vy-
dané  (odeslané   úhrady,   vyjá-
dření    k žádostem,    závazná
stanoviska  ve lhůtě dané záko-
nem, různá   obecná  potvrzení
atd.).
Další  využití  je  např. přidělení
časového  razítka  k   dokumen-
tům   ukládaným   do     archivu,

potvrzení  o  uzavření  smlouvy
s     konkrétními    podmínkami,
potvrzení času předání elektro-
nické  dokumentace  a ochrana
programových   kódů. Časová
razítka  také   využívají  systémy
elektronických podatelen a spi-
sové  služby.
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O společnosti

Archivní časová  razítka jsou
rozšiřující službou časové auto-
rity I.CA.  Komplexní  služba   je
založena  na  technologii  kvali-
fikovaných časových   razítek,
jejich řetězení a ukládání  v  in-
terních  systémech  I.CA.
Princip služby  vychází  ze stan-
dardu  RFC 4998   Evidence  Re-
cord Syntax.
Na  základě konkrétních vstup-
ních požadavků je   smluvnímu
klientovi      poskytnut    výstup,
dokládající  ucelenou řadu ča-
sových razítek s technicky  ově-

řitelnými  údaji  v  zadaném ča-
sovém horizontu. Tento postup
umožňuje  využití   služby    pro
archivaci    dokumentů a   dat.
Pro  tuto  službu I.CA nevyužívá
původní razítkované dokumen-
ty.
Poskytování   služby  archivních
časových    razítek   má     právní
oporu   v  §69a  odst. 8)  zákona
č. 499/2004  Sb.,  o  archivnictví
a spisové službě, ve znění  poz-
dějších  předpisů.
Archivní   kvalifikovaná časová
razítka nacházejí uplatnění pře-

devším tam, kde  je třeba uložit
dokumenty či data na delší ča-
sové  období  (cca 10  i  více let)
a     současně důvěryhodným
způsobem  po  celou dobu ulo-
žení  prokázat  platnost    doku-
mentu, čas  jeho uložení  a  ne-
měnnost  obsahu.
Využitím služby  Archivních ča-
sových razítek lze ušetřit nema-
lé finanční prostředky potřebné
pro  vybudován  důvěryhodné-
ho úložiště dokumentů a dat.
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První  certifikační  autorita,  a.s.
(I.CA),  je  v  současnosti největ-
ším  poskytovatelem  komplex-
ních  služeb  vydávání a  správy
certifikátů v České  republice
a  na  Slovensku.
Vznikla  na  pevných  základech
špičkového  světového i tuzem-
ského  know-how  a  týmů kva-
litních    odborníků v    oblasti
bezpečnostních       technologií
a  certifikačních  autorit.
Jako    samostatná    společnost

nabízí  I.CA  svoje  služby  klien-
tům od roku 2001.
S  účinností  od  18.3.2002  I.CA
získala  jako  první  v České  re-
publice  osvědčení   pro   výkon
činnosti akreditovaného posky-
tovatele   certifikačních   služeb
ve  smyslu  zákona č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu.
Následně v  roce  2006   získala
akreditaci   pro   vydávání   kva-
lifikovaných systémových certi-
fikátů a  kvalifikovaných časo-

vých razítek.
Rovněž v   roce    2006    získala
společnost  akreditaci   pro   vy-
dávání  kvalifikovaných   certifi-
kátů a  pro  poskytování  služby
časové autority na  Slovensku.
Počty vydaných certifikátů jsou
dnes  evidovány   ve   statisících
ročně.
Komplexností       a      rozsahem
svých   služeb   je   I.CA jednou
z nejvýznamnějších evropských
společností v této oblasti.


