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1 Úvod 
 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS) vydala Evropská komise 

dne 4. června 2012 a patří, jakožto jedno z klíčových opatření Aktu o jednotném trhu, mezi 

nejvýznamnější iniciativy v oblasti budování jednotného digitálního trhu. Má za cíl zvýšit 

důvěryhodnost elektronických transakcí v rámci vnitřního trhu EU. Komise zde navazuje  

na úkoly vytyčené v Digitální agendě pro Evropu. 

 

Nařízení stanovuje pravidla pro poskytování služeb vytvářejících důvěru, dále 

zakotvuje právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová 

razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického doporučeného doručování  

a certifikační služby pro autentizaci internetových stránek a podmínky, za nichž členské státy 

uznávají prostředky pro elektronickou identifikaci fyzických a právnických osob,  

které spadají do oznámeného systému elektronické identifikace jiného členského státu. 

 

Nařízení bude použitelné od 1. července 2016 s tím, že jednotlivá ustanovení 

budou s ohledem na potřebu přizpůsobení členských států, nabývat účinnosti postupně v 

období let 2016 – 2018. Ustanovení týkající se oblasti služeb vytvářejících důvěru budou 

použitelná od 1. července 2016.  

 

Za účelem adaptace národního právního řádu na nařízení eIDAS je v legislativním 

procesu vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále 

jen „zákon o službách“) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („dále jen „změnový 

zákon“). Kruciální charakter pro zabezpečení adaptace národního právního řádu na v brzké 

době účinná ustanovení nařízení eIDAS má návrh zákona o službách. Návrh zákona 

o službách je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.  

 

Přes veškeré úsilí jak předkladatele návrhů, tak samotných zákonodárců, směřující 

k zabezpečení hladkosti legislativního procesu tak, aby adaptační zákony (a s ohledem na svůj 

charakter především návrh zákona o službách) nabyly účinnosti dne 1. července 2016,  

je pravděpodobné, že adaptační zákony nabydou účinnosti později.  

 

Cílem tohoto stanoviska je odpovědět na některé otázky ohledně aplikace 

účinných ustanovení nařízení eIDAS a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 



 

 3 

ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o elektronickém podpisu“), který bude  

do nabytí účinnosti zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

stále platným právním předpisem. Je důležité mít na paměti, že nařízení eIDAS je přímo 

použitelným právním předpisem Evropské unie, který na mnoha místech dává výslovně 

možnost vnitrostátním právním řádům dodefinovat některé oblasti. Obecně je možno 

konstatovat, že účinná nařízení eIDAS budou po 1. 7. 2016 přímo použitelná,  

přičemž ustanovení zákona o elektronickém podpisu, která nebudou s účinnými ustanoveními 

nařízení eIDAS v rozporu, budou nadále aplikovatelná i po tomto datu. V následující části 

stanoviska bude pojednáváno o harmonizaci aplikace evropského právního předpisu  

a národního právního předpisu podrobně v rámci jednotlivých oblastí úpravy.  

2 Manažerské shrnutí – stav po 1. 7. 2016 a za účinnosti zákona 

o elektronickém podpisu (současná účinnost nařízení eIDAS a 

zákona o elektronickém podpisu) 
 

a) Elektronické podepisování dokumentů: 

 

„Okolní svět“ -> Veřejná správa 

K podepisování dokumentů elektronickým 

podpisem vůči orgánům veřejné moci lze 

použít: 

Zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronické podpisy (podepisování jako 

doposud podle zákona o elektronickém 

podpisu). Kvalifikovaný certifikát nemusí 

obsahovat údaje jednoznačně identifikující 

podepisující osobu.  

Kvalifikovaný elektronický podpis dle 

nařízení eIDAS (předchozí typ podpisu + 

nutnost použití certifikovaného prostředku, 

kterým již někteří uživatelé mohou 

disponovat). Kvalifikovaný certifikát nemusí 

obsahovat údaje jednoznačně identifikující 

podepisující osobu. 

Veřejná správa -> „Okolní svět“ 

K podepisování dokumentů elektronickým 

podpisem orgány veřejné moci použijí: 

 

Zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronické podpisy (podepisování jako 

doposud podle zákona o elektronickém 

podpisu). Kvalifikovaný certifikát nemusí 

obsahovat údaje jednoznačně identifikující 

podepisující osobu. Použití max. 2 roky od 

účinnosti zákona o službách. 

Kvalifikovaný elektronický podpis dle 

nařízení eIDAS (předchozí typ podpisu + 
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nutnost použití certifikovaného prostředku, 

kterým již někteří uživatelé mohou 

disponovat). Kvalifikovaný certifikát nemusí 

obsahovat údaje jednoznačně identifikující 

podepisující osobu. 

 

 

b) Používání elektronických značek a kvalifikovaných elektronických pečetí: 

 

„Okolní svět“ -> Veřejná správa 

K označování dokumentů elektronickou 

značkou vůči orgánům veřejné moci lze 

použít: 

Elektronická značka jako doposud, bez 

významné změny (podle zákona o 

elektronickém podpisu), pouze 

terminologické změny:  

původně uznávaná elektronická značka 

nově „pouze“ elektronická značka 

původně kvalifikovaný systémový certifikát 

nově „pouze“ systémový certifikát.    

„Okolní svět“ -> Veřejná správa 

K pečetění dokumentů kvalifikovanou 

elektronickou pečetí vůči orgánům veřejné 

moci (pouze pro právnické osoby) lze použít: 

Kvalifikovaná elektronická pečeť dle 

nařízení eIDAS. 

Veřejná správa -> „Okolní svět“ 
K označování dokumentů elektronickou 

značkou orgány veřejné moci použijí: 

Elektronická značka jako doposud, bez 

významné změny (podle zákona o 

elektronickém podpisu), pouze 

terminologické změny:  

původně uznávaná elektronická značka 

nově „pouze“ elektronická značka 

původně kvalifikovaný systémový certifikát 

nově „pouze“ systémový certifikát.    

 

 

c) Používání elektronických časových razítek: 

 

 „Veřejná správa -> „Okolní svět“ 
Opatřování dokumentů elektronickým 

časovým razítkem v případě zákonné 

povinnosti 

Elektronické časové razítko jako doposud, 

bez významné změny (podle zákona o 

elektronickém podpisu), pouze 

terminologické změny: 

původně kvalifikované časové razítko 

nově „pouze“ elektronické časové razítko.  
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3 Problematika poskytování služeb vytvářejících důvěru 
 

Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto stanoviska, ustanovení nařízení eIDAS týkající  

se oblasti služeb vytvářejících důvěru budou použitelná od 1. července 2016. Nařízení eIDAS 

definuje ve svém článku 3 poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kvalifikovaného 

poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, služby vytvářející důvěru a kvalifikované služby 

vytvářející důvěru. Za službu vytvářející důvěru se považuje elektronická služba, která je 

zpravidla poskytována za úplatu a spočívá ve vytváření, ověřování shody a ověřování 

platnosti elektronických podpisů, elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek, 

dále služeb elektronického doporučeného doručování a certifikátů souvisejících s těmito 

službami nebo ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti certifikátů pro autentizaci 

internetových stránek nebo v uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo certifikátů 

souvisejících s těmito službami. Přičemž za kvalifikovanou službu vytvářející důvěru  

se považuje služba vytvářející důvěru, která splňuje použitelné požadavky stanovené 

v nařízení eIDAS. Poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru je fyzická nebo právnická 

osoba, která poskytuje jednu či více služeb vytvářejících důvěru a kvalifikovaný poskytovatel 

je ten poskytovatel, který poskytuje jednu či více kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru 

a kterému orgán dohledu udělil status kvalifikovaného poskytovatele.  

 

Na základě přechodného opatření stanoveného v článku 51 odst. 3 nařízení se akreditovaní 

poskytovatelé certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty dle zákona 

o elektronickém podpisu považují za kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících 

důvěru, kteří poskytují službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že přechodné opatření se týká pouze služby vydávání 

kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, nikoliv dalších služeb jako například 

vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek.  

 

„Stávající“ akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb mohou ihned od 1. 7. 2016 

vydávat kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy a v souvislosti s touto službou  

se budou považovat za kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (pokud budou 

chtít začít poskytovat i jiné kvalifikované služby dle nařízení eIDAS, pak musí podstoupit 

proces stanovený ve článku 21 nařízení eIDAS). Stávající režim akreditace poskytovatelů  

dle zákona o elektronickém podpise v souvislosti s poskytováním služeb definovaných 

nařízením eIDAS bude opuštěn vzhledem k tomu, že nařízení eIDAS rozlišuje pouze 

nekvalifikovaného a kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.  

3.1 Povinnosti poskytovatelů služeb  
 

Jak je uvedeno výše, na základě přechodného opatření stanoveného ve článku 51 odst. 3 

se akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty 

dle zákona o elektronickém podpisu považují od 1. 7. 2016 za kvalifikované 

poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří poskytují službu vydávání 

kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy. Pro tyto poskytovatele je stanovena 
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povinnost, aby co nejdříve a nejpozději do 1. 7. 2017 předložili orgánu dohledu (Ministerstvu 

vnitra) zprávu o posouzení shody. Do předložení této zprávy o posouzení shody a dokončení 

jejího hodnocení orgánem dohledu se tito poskytovatelé považují za kvalifikované 

poskytovatele služeb vytvářejících důvěru podle nařízení eIDAS. Nařízení eIDAS tudíž 

předpokládá pro tyto poskytovatele „dočasné“ splnění podmínek stanovených nařízením 

eIDAS na kvalifikované poskytovatele a na službu vydávání kvalifikovaných certifikátů  

pro elektronické podpisy. 

 

Do doby, než nabydou účinnost adaptační zákony k nařízení eIDAS, budou  

se kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované 

certifikáty pro elektronické podpisy řídit při poskytování této služby nařízením eIDAS  

a rovněž povinnostmi stanovenými zákonem o elektronickém podpise, které nejsou 

s nařízením eIDAS v rozporu. Mezi povinnosti, kterými se má kvalifikovaný poskytovatel 

vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy řídit, patří zejména: 

 

 poskytování této služby na základě písemné smlouvy 

 uchování dokumentů souvisejících s poskytováním této služby (včetně uchování kopií 

předložených osobních dokladů podepisující osoby) 

 dodržení skartačních lhůt souvisejících dokumentů. 

V době účinnosti zákona o elektronickém podpisu bude tedy stále vyžadováno pořízení 

kopií předložených osobních dokladů žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu  

pro elektronický podpis.     

      

Co se týče požadavků na poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří vydávají 

kvalifikovaná časová razítka podle terminologie zákona o elektronickém podpise (po 1. 7. 

2016 se bude jednat pouze o elektronická časová razítka dle nařízení eIDAS) a vzhledem 

k tomu, že nařízení eIDAS klade požadavky pouze na kvalifikovaná elektronická časová 

razítka, a nikoliv na nekvalifikovaná časová razítka, je možné se při poskytování 

elektronických časových razítek dle nařízení eIDAS řídit stávajícím zákonem o elektronickém 

podpise.      

 

Nařízení eIDAS neupravuje oblast elektronických značek (elektronická značka dle 

zákona o elektronickém podpise není totožná s elektronickou pečetí dle nařízení eIDAS), 

proto její poskytování není nařízením eIDAS přímo dotčeno, musí dojít pouze ke změně 

terminologie, o které je pojednáno níže.  
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3.2 Orgán dohledu 
 

Orgánem dohledu dle nařízení eIDAS nad poskytovateli služeb vytvářejících 

důvěru, kteří poskytují služby v oblasti elektronického podpisu (služby spojené s vydáváním 

certifikátů pro elektronický podpis, s vydáváním systémových certifikátů pro elektronickou 

značku, s vydáváním certifikátů pro elektronickou pečeť, s vydáváním certifikátů  

pro autentizaci internetových stránek, dále služby vydávání elektronických časových razítek, 

služby ověřování platnosti elektronických podpisů a pečetí, služby uchovávání elektronických 

podpisů a pečetí) bude Ministerstvo vnitra, které dosud vykonávalo dozor nad činností 

akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb a kvalifikovaných poskytovatelů 

certifikačních služeb, ukládá jim opatření k nápravě a pokuty za porušení povinností  

podle zákona o elektronickém podpise. I za situace, kdy by návrh zákona o službách nenabyl 

účinnosti k 1. 7. 2016, bude dohledovým orgánem Ministerstvo vnitra, neboť tato kompetence 

vyplývá pro Ministerstvo vnitra ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jakožto 

ústředního orgánu státní správy pro oblast elektronického podpisu.       

4 Oblast elektronického podpisu 
 

Nařízení eIDAS definuje podobně jako zákon o elektronickém podpisu několik druhů 

elektronických podpisů, certifikátů a další pojmy spojené s používáním elektronického 

podpisu. Vzhledem k tomu, že komunitární právo má aplikační přednost, použijí se 

definice stanovené v článku 3 nařízení eIDAS, dále ustanovení zákona o elektronickém 

podpisu definující pojem „uznávaný elektronický podpis“, kromě dovětku „obsahujícím 

údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby“ pro jeho rozpor 

s nařízením eIDAS (recitál 54, čl. 28. odst. 3). Kvalifikovaný certifikát pro elektronický 

podpis totiž může, ale nemusí povinně obsahovat údaje, které umožňují jednoznačnou 

identifikaci podepisující osoby. Toto vyplývá z požadavků nařízení eIDAS, kdy kvalifikované 

certifikáty pro elektronické podpisy mohou obsahovat další zvláštní atributy, které nejsou 

povinné. Uznávaným elektronickým podpisem se tedy rozumí zaručený elektronický podpis 

založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaném kvalifikovaným 

poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, přičemž se nerozlišuje, zda byl kvalifikovaný 

certifikát vydán kvalifikovaným poskytovatelem v ČR nebo poskytovatelem usazeným 

v jiném členském státě. Kvalifikované certifikáty jsou si rovnocenné. 

      

Požadavky stanovené vyhláškou č. 212/2012 o struktuře údajů, na základě kterých 

je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování 

platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného 

certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka 

(vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu) na ověření platnosti 

zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky zůstávají nadále 

v platnosti do doby zrušení vyhlášky zákonem o službách. Požadavky na ověřování 

platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů jsou stanoveny článkem 32 nařízení eIDAS.   
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Nadále zůstávají v platnosti pojem, práva a povinnosti držitele kvalifikovaného 

systémového certifikátu podle zákona o elektronickém podpisu, jímž se rozumí fyzická osoba, 

právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání kvalifikovaného 

systémového certifikátu pro sebe nebo označující osobu a které byl certifikát vydán. Práva  

a povinnosti držitele kvalifikovaného certifikátu (pro elektronický podpis) podle zákona 

o elektronickém podpisu se aplikují na podepisující osobu, které byl kvalifikovaný certifikát 

vydán (např. udělení souhlasu se zveřejněním kvalifikovaného certifikátu v seznamu 

vydaných kvalifikovaných certifikátů).        

 

Práva a povinnosti podepisující osoby podle zákona o elektronickém podpisu zůstávají 

nadále v platnosti, tj. podepisující osoba musí zacházet prostředky, jakož i s daty  

pro vytváření elektronického podpisu s náležitou péčí, dále uvědomit poskytovatele, který 

vydal kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, o tom, že hrozí nebezpečí zneužití 

jejích dat pro vytváření elektronického podpisu (je to ostatně i v jejím zájmu). Podepisující 

osoba, případně držitel kvalifikovaného certifikátu, mají samozřejmě právo požádat 

poskytovatele o zneplatnění jím vydaného kvalifikovaného certifikátu (postupy a možnosti 

zneplatnění jsou upraveny v certifikačních politikách jednotlivých poskytovatelů).      

 

Náležitosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis jsou přímo 

specifikovány nařízením eIDAS v článku 28 a v příloze I, tzn. požadavky kladené 

zákonem na kvalifikované certifikáty se již nemohou aplikovat. V kvalifikovaném 

certifikátu pro elektronický podpis, který byl vydán v souladu s nařízením eIDAS musí být  

o podepisující osobě minimálně uvedeno jméno a příjmení nebo pseudonym (v případě,  

že se jedná o pseudonym, musí být tato skutečnost jasně vyznačena). Kvalifikovaný certifikát 

pro elektronický podpis může obsahovat i další údaje, včetně doplňujících údajů  

o podepisující osoby, nicméně tyto údaje jsou nepovinné. Povinné je uvádět o podepisující 

osobě pouze jméno a příjmení nebo pseudonym. 

 

Rovněž bychom chtěli upozornit na změnu názvosloví, jelikož stávající zákon 

o elektronickém podpise nazýval kvalifikované certifikáty určené pro ověření zaručených 

elektronických podpisů „pouze“ jako kvalifikované certifikáty, nařízení eIDAS používá 

terminologii kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis.              

5 Oblast elektronických pečetí 
 

Nařízení eIDAS definuje pojem kvalifikované elektronické pečetě a stanoví povinnost 

uznávání kvalifikovaných elektronických pečetí. Nařízení eIDAS totiž přiznává domněnku 

integrity dat a správnosti původu těch dat, s nimiž je kvalifikovaná elektronická pečeť 

spojena, tudíž je možno se na proklamovanou pravost původu dokumentu spolehnout.   

 

Pokud tedy nebude po 1. 7. 2016 účinný zákon o službách, do doby účinnosti zákona  

o službách nebude ani stanovena povinnost pro orgány veřejné moci v ČR jejího použití 
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v případě, kdy není stanovena povinnost podepsání dokumentu elektronickým 

podpisem.  

6 Oblast elektronických časových razítek 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení eIDAS reguluje službu poskytování 

kvalifikovaných elektronických časových razítek, není možné po 1. 7. 2016 pro kvalifikovaná 

časová razítka vydávaná podle zákona o elektronickém podpise stále používat označení 

kvalifikovaná časová razítka, jelikož toto označení by bylo v rozporu s nařízením eIDAS.  

Od 1. 7. 2016 se kvalifikovaná časová razítka vydávaná podle zákona o elektronickém 

podpise budou nazývat „pouze“ elektronická časová razítka. Jedná se toliko o změnu 

názvosloví, nikoliv o změnu jejich využití. Tam, kde je jinými právními předpisy 

vyžadováno opatření dokumentů kvalifikovanými časovými razítky, použijí  

se elektronická časová razítka podle nařízení eIDAS vydávaná na základě zákona  

o elektronickém podpisu, který je „původně“ nazývá kvalifikovanými časovými razítky.   
Ověřování platnosti elektronických časových razítek (v terminologii nařízení eIDAS)  

se provádí v souladu s vyhláškou o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.   

 

Nařízení eIDAS klade požadavky pouze na kvalifikovaná elektronická časová razítka, 

nekvalifikovaná časová razítka nařízením eIDAS přímo regulována nejsou. Definice 

elektronického časového razítka („data v elektronické podobě, která spojují jiná data  

v elektronické podobě s určitým okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala v daném 

okamžiku“) je v souladu s požadavky kladených zákonem o elektronickém podpise  

na stávající kvalifikovaná časová razítka. Z tohoto důvodu není nutné tyto požadavky měnit 

při vydávání elektronických časových razítek (v terminologii nařízení eIDAS).                            

7 Oblast elektronických značek 
 

Oblast elektronických značek dozná taktéž terminologických změn vzhledem 

k účinnosti nařízení eIDAS, ačkoliv nařízení eIDAS neupravuje tuto oblast (elektronická 

značka dle zákona o elektronickém podpise není totožná s elektronickou pečetí dle nařízení 

eIDAS). Kvalifikované systémové certifikáty, na kterých jsou založeny uznávané elektronické 

značky, se nemohou z důvodu rozporu s nařízením eIDAS, stále nazývat kvalifikované 

systémové certifikáty, proto je nutné v této souvislosti používat pojem „pouze“ systémové 

certifikáty, nicméně jejich vydávání a používání se stále bude řídit ustanoveními 

upravujícími kvalifikované systémové certifikáty dle zákona o elektronickém podpise. 

Rovněž používání elektronických značek zůstává beze změny a řídí se stávajícími právními 

předpisy. V souvislosti s vydáváním systémových certifikátů (v terminologii eIDAS) je stále 

možné hovořit o tom, že tyto certifikáty vydává akreditovaný poskytovatel nikoliv  

ale certifikačních služeb, ale akreditovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru,  

jelikož vydávání systémových certifikátů (v terminologii eIDAS) lze považovat za službu 

vytvářející důvěru definovanou vnitrostátně. V této souvislosti je rovněž nutno podotknout, 
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že elektronické značky nemají žádné právní účinky v zahraničí, ostatně stejně jako před 

1. 7. 2016. 

8 Pravidla komunikace v elektronické podobě s použitím 

elektronického podpisu, elektronické značky a elektronických 

časových razítek 
 

a) Právní jednání vůči orgánům veřejné moci a orgánů veřejné moci s použitím 

elektronického podpisu 

Nařízení eIDAS nechává na úpravě vnitrostátními předpisy požadavky na použití typu 

elektronického podpisu v případě, že je činěn úkon vůči orgánu veřejné moci. V případě,  

že nebude k 1. 7. 2016 účinný zákon o službách, uplatní se ustanovení zákona o 

elektronickém podpisu o podepisování dokumentů, jejichž prostřednictvím se činí úkon vůči 

orgánu veřejné moci (§ 11). 

 

Pokud tedy po 1. 7. 2016 nebude v účinnosti zákon o službách, k podepisování 

dokumentu, jehož prostřednictvím se činí úkon vůči orgánu veřejné moci, se použije 

uznávaný elektronický podpis definovaný zákonem o elektronickém podpisu nebo nově 

kvalifikovaný elektronický podpis definovaný nařízením eIDAS s ohledem na nařízením 

stanovenou povinnost jeho uznávání. Jak bylo uvedeno výše v kapitole o elektronickém 

podpisu, z definice uznávaného elektronického podpisu nelze pro rozpor s nařízením eIDAS 

aplikovat dovětek o používání údajů o jednoznačné identifikaci osoby.  

 

Pokud jde o právní jednání při podepisování dokumentů v elektronické podobě, 

která činí orgán veřejné moci (ať v soukromoprávní či veřejnoprávní oblasti) podle 

shodných pravidel se použijí ustanovení zákona o elektronickém podpisu o podepisování 

dokumentů, jehož prostřednictvím činí úkon orgán veřejné moci a zároveň ustanovení 

nařízení eIDAS o uznávání kvalifikovaného elektronického podpisu. Orgán veřejné moci tedy 

podepisuje dokumenty uznávaným elektronickým podpisem definovaným zákonem  

o elektronickém podpisu (jako doposud) nebo nově kvalifikovaným elektronickým 

podpisem definovaným nařízením eIDAS.    
 

b) Právní jednání vůči orgánům veřejné moci a orgánů veřejné moci s použitím 

elektronické značky 

 

Nařízení eIDAS neupravuje pojem elektronické značky. Nařízení eIDAS připouští 

možnost pro členské státy si definovat na vnitrostátní úrovni i jiné služby vytvářející důvěru, 

které mohou být na vnitrostátní úrovni uznávány jako kvalifikované (recitál 25). Z tohoto 

důvodu budou pravidla komunikace v elektronické podobě s použitím elektronické 
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značky stanovená v zákoně o elektronickém podpisu zachována do doby nabytí 

účinnosti zákona o službách, resp. do doby zrušení zákona o elektronickém podpisu.  

 

c) Uznávání kvalifikované elektronické pečetě orgány veřejné moci 

 

Nařízení eIDAS definuje pojem kvalifikované elektronické pečetě, který právní řád 

České republiky nezná. Z důvodu přímé použitelnosti ustanovení nařízení eIDAS upravující 

uznávání kvalifikovaných elektronických pečetí po 1. 7. 2016, je možno namísto použití 

uznávané elektronické značky použít kvalifikovanou elektronickou pečeť. Tu však dle 

nařízení eIDAS mohou použít pouze právnické osoby. Pro orgány veřejné moci bude platit 

povinnost používat kvalifikované elektronické pečetě až po nabytí účinnosti zákona 

o službách, respektive po uběhnutí dvouletého přechodného období. Pokud však vnitrostátní 

právní předpis vyžaduje pro konkrétní právní úkon požadavek podpisu, není možné nahradit 

podpis elektronickou pečetí.  

 

d) Používání elektronických časových razítek 

 

Tam, kde je právními předpisy vyžadováno opatření dokumentů kvalifikovanými 

časovými razítky, použije se dle nové terminologie a v souladu s nařízením eIDAS 

„elektronické časové razítko“ vydávané na základě zákona o elektronickém podpisu, 

které se „původně“ nazývalo kvalifikovaným časovým razítkem. 

 

Většina veřejného sektoru (tzv. veřejnoprávní původci) již v současné době připojuje 

kvalifikovaná časová razítka dle zákona o elektronickém podpisu k elektronickým 

dokumentům, a to s ohledem na požadavek uchovávat dokumenty v elektronické podobě, jenž 

vyplývá z § 3 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zde je stanoven příkaz připojit údaje 

prokazující existenci dokumentu v čase. Například v této souvislosti se použijí výše uvedená 

elektronická časová razítka. 
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