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2 IT nástroje a prostředky

 Vstup na portály např. zdravotních pojišťoven, do daňové informační schrán-
ky apod.

 Úkony v elektronickém styku jako e-banking, uložení do sbírky listin na ob-
chodním rejstříku, podpis smlouvy nebo její výpověď atd.

 Věrohodná identifi kace vůči třetím osobám, platná domněnka, že jsem se s ob-
sahem písemnosti seznámil.63

 Označování e-dokumentů pro dosažení věrohodnosti původu a neměnnosti 
obsahu.64 

 Podpis a označení digitálních účetních dokladů a záznamů.65

2.2 Úředně ověřený podpis
„Vážený pane inženýre, vracíme Vám k přepracování Vaše daňové přiznání. 

V kolonce vyživované osoby nemůžete uvádět ‚vláda, Parlament, 
ani městští a státní úředníci‘.“ 

Z DOPISU SPRÁVCE DANĚ

Ještě nedávno by bylo obtížně představitelné, že budou běžně akceptovány di-

gitální písemnosti namísto listin, a dnes je to běžná realita. Přesto ale existuje 

jedna oblast, do které elektronický podpis zcela jednoznačně dosud nepronikl. 

Mám na mysli situace, kdy je vyžadováno úřední ověření vlastnoručního podpi-

su. I když, je tomu opravdu tak? Tato kapitola se zamýšlí nad vztahem uznáva-

ného elektronického podpisu a úředně ověřeného. Vím, že je to téma nedořešené 

a možná i kontroverzní, ale zmínil jsem v úvodu, že ani takovým se vyhýbat 

nebudeme.

2.2.1 Účel podpisu
Úřední ověření představuje nejvyšší stupeň vlastnoručního podpisu, měřeno jeho 

průkazností a věrohodností. Vyžadován je v případech defi novaných zákony, 

např. při změně zápisu práv v katastru nemovitostí nebo návrhu na zápis do ve-

řejného rejstříku a také v případě zmocnění k „neurčitému počtu řízení, která 

budou zahájena bez omezení v budoucnu“ dle znění § 33 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád:

63 Viz § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
64 Viz např. § 34 ZDPH.
65 Viz § 33a odst. 3 a 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
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3D: DATA, DANĚ DIGITÁLNĚ ANEB AJŤÁKEM I PROTI SVÉ VŮLI

§ 33

Zastoupení na základě plné moci

(...)
(2)  Zmocnění může být uděleno

a)  k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
b)  pro celé řízení,
c)  pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo 

bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně 

ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního 
orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo

d)  v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Bylo by možné podat takovou plnou moc elektronicky, tedy s uznávaným 

elektronickým podpisem jako plnohodnotnou variantu? Standardní odpověď by 

zněla, že nikoli. 

2.2.2 Uznávaný elektronický podpis 
versus úředně ověřený

Co jsou vlastně základní atributy, které má ověřování podpisu garantovat, pro-

kazovat, či zajišťovat? Bezpochyby totožnost podepisující se osoby, dále pravost 

podpisu a navíc neměnnost podepisované listiny.

2.2.2.1 Totožnost autora podpisu
Úřední ověření podpisu neboli legalizaci mohou dle § 1 zákona č. 21/2006 Sb., 

o ověřování, provádět prozkoušení zaměstnanci krajských úřadů, obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, obecních úřadů, úřadů městských částí nebo ob-

vodů, újezdních úřadů, držitelů poštovní licence a Hospodářské komory České 

republiky. Dle ustanovení § 25a zákona č. 317/2009 Sb., o advokacii, může být 

také úřední ověření podpisu nahrazeno prohlášením advokáta o pravosti podpisu:

§ 25a

(1)  Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními práv-
ními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo 
ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala (dále jen „prohlášení o pravosti 
podpisu“).

Osoba, jejíž podpis má být úředně ověřen, musí prokázat svou totožnost 

pomocí platného osobního průkazu, jejichž výčet lze nalézt v § 18 zákona 

č. 21/2006 Sb., o ověřování.
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