


Máte na mě dotaz?

Otevřete www.slido.com1

2 Do pole „event code“ zadejte: EL-SMLOUVY



ELEKTRONICKÉ 
PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A 

PODPIS

JEDNÁNÍ 
SOUKROMÝCH OSOB

JEDNÁNÍ S 
VEŘEJNOU SPRÁVOU



(ELEKTRONICKÉ) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
» Bezformálnost
» Někdy musíme písemně…

• Veřejný zájem (převod nemovitostí, pracovní smlouva)

» … jindy chceme
» Ekvivalentní k peru a papíru
» Požadavky na elektronické jednání:

• Písemnost

• Podpis



ELEKTRONICKÝ PODPIS

» eIDAS
• Jednoduchý

• Zaručený

• Zaručený založený na kvalifikovaném certifikátu

• Kvalifikovaný

» Zákon o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce
• Uznávaný



ELEKTRONICKÝ PODPIS

• Zaručený založený na kvalifikovaném certifikátu

• Kvalifikovaný

=
• Uznávaný



JEDNODUCHÝ PODPIS

» Data, která jsou připojena k jiným datům nebo jsou s nimi 
logicky spojena a která podepisující používá k podepisování

» Méně důvěryhodný než vlastnoruční

» Nelze doporučit u důležitých nebo povinně písemných jednání



JEDNODUCHÝ PODPIS



JEDNODUCHÝ PODPIS

???



JEDNODUCHÝ PODPIS

Lolostock / Shutterstock byznys.ihned.cz



JEDNODUCHÝ PODPIS

• Vznesla-li žalobkyně Námitky e-mailem ze dne 14. 6. 2016, který 
nebyl opatřen elektronickým podpisem, je závěr odvolacího 
soudu, že nedodržela písemnou formu Námitek, v souladu s 
judikaturou Nejvyššího soudu (usnesení NS, 26 Cdo 1230/2019 z 
22. 5. 2019)

• Uznávaným?



JEDNODUCHÝ PODPIS

» Posílení průkaznosti: 
• vhodný tvar e-mailové adresy

• doplnění o další identifikaci

• další elektronická stopa

• historie mezi stranami

• plnění smlouvy

• jasné vyjádření obou stran



„Dobrý den, co když není dokument nebo 
e-mail podepsaný?“



ZARUČENÝ PODPIS

» Jednoznačně spojen s podepisujícím

» Umožňuje jeho identifikaci

» Vysoká důvěra v kontrolu podepisujícího nad podpisem

» Neumožňuje následnou změnu dat



ZARUČENÝ PODPIS S KVAL. CERTIFIKÁTEM

» Vydávají certifikační autority

» V běžném obchodním styku zcela dostačující

» Komerční certifikáty = určené zejména pro šifrovanou 
komunikaci (e-maily) a bezpečné přihlašování
• Nesplňují požadavky na QC



KVALIFIKOVANÝ PODPIS

» Zaručený = může být založen na QC

» Kvalifikovaný = vždy založen na QC a zároveň vytvořen 
kvalifikovaným prostředkem

» Jako jediný zaručuje plně autenticitu dat a identifikaci 
podepisujícího



KVALIFIKOVANÝ PODPIS

PostSignumPrvní certifikační autorita, a.s.



CO MÍT DÁLE NA PAMĚTI?

» Kvalifikovaný certifikát má omezenou platnost / zneplatnění
• Platnost podpisu se posuzuje k okamžiku ověření, ne podpisu

• Zakonzervování časovým razítkem

» Mít na paměti datové formáty (na uchovávání je ideální PDF/A)

» Elektronické podepisování v pracovním právu
• Problém = přísné požadavky na elektronické doručování

• Vyhnout se komerčním aplikacím



„Jak poznám, že dokument byl 
věrohodně podepsán druhou stranou?“







https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation


„Jak si sjednat způsob komunikace pro 
uzavírání dílčích smluv, změny smluv 
apod.?“



ISMLOUVA

» V základu 2FA (e-mail + telefon) + hash = zaručený podpis

» Česká lokalizace

» K dispozici jednoduché vzory

» Možnost propojení s KN nebo ARES



DOCUSIGN

» Základní ověření (e-mail, kód) = jednoduchý

» Důkladné ověření (SMS, telefon, kopie OP) = zaručený

» Nevýhody = bez české lokalizace, důkladné ověření až ve vyšších 
verzích





FLOWDOC

» Elektronický archiv

» Hlavní výhoda = automaticky přidává a obnovuje časová razítka



POUŽÍVAT KOMERČNÍ APLIKACE?

» Pozor na základní verze = často pouze jednoduché podpisy

» Možnost důkladnějšího ověření = zaručený podpis

» Typ podpisu není to hlavní
• Další okolnosti zásadní → komerční aplikace poskytují podpůrná data

» Vyžadujte další úrovně ověření (třeba i kopii OP)

» Co na to české soudy? Zatím nikdo neví



ZARUČENÝ PODPIS

» Jednoznačně spojen s podepisujícím

» Umožňuje jeho identifikaci

» Vysoká důvěra v kontrolu podepisujícího nad podpisem

» Neumožňuje následnou změnu dat



„Dobrý den, jaký je rozdíl z pohledu právní 
závaznosti smluv podepsaných: a) certifikátem, 
b) aplikacemi typu DocuSign nebo iSmlouva, c) 
podepsaný scan e-mailem?



„Dobrý den, zajímá mě zejména Smlouva o 
zpracování údajů, typicky pro osobu, která 
někomu dalšímu dělá weby, nastavuje e-
mailing, a kde jsou data jiných lidí.



Jednoduchý v e-
mailu / Scan / 
DocuSign bez 

ověření

Vlastnoruční 
podpis

iSmlouva / 
Docusign s 

ověřením / DBP
Zaručený s QC Kvalifikovaný



JEDNÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

» Uznávaný podpis

» Stejně dobře poslouží datová schránka, netřeba podepisovat

» Veřejná správa vůči vám = kvalifikovaný podpis

» 1. 2. 2022: bude možné nahradit úředně ověřený podpis 
kvalifikovaným
• Společenská smlouva a návrh na zápis do OR

• Smlouva o převodu podílu

• Převod nemovitostí



DOPORUČENÝ POSTUP

01

02

03

Elektronického jednání a podepisování není třeba se bát.

• Je potřeba zvážit hodnotu jednání a myslet na to, že
může být nutné před soudem prokázat důvěryhodnost
podpisu.

V soukromém právu můžete podepisovat (víceméně) jak chcete.

• Jednoduchý podpis nelze obecně doporučit, ledaže je
dostatečně podepřen jinými okolnostmi

• DocuSign = v základu lepší verze prostého podpisu, s dalším
ověřením může být zaručený / iSmlouva v základu zaručený

• Z hlediska právní jistoty lze doporučit podpisy založené na QC
• Nezapomínat na datovou schránku

Jak jednat s úřady

• Je nezbytný uznávaný podpis nebo datová schránka.
• V budoucnu bude možné nahradit ověřování

podpisu.



KONTAKT

Ondřej Hanák
hanak@kroupahelan.cz

https://www.linkedin.com/in/ondrahanak/
www.KROUPAHELAN.cz

mailto:hanak@kroupahelan.cz
https://www.linkedin.com/in/ondrahanak/

