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Anotace 

 

 

Cílem této bakalářské práce je popsat  vlastnosti el. podpisu, včetně legislativy, 

možnosti získání el. podpisu jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a certifikaci el. podpisu. 

Dále pak práce hodnotí praktické zkušenosti el. podpisu.  

V další části bakalářská práce popisuje systém datových schránek, a to jak práci 

systému, tak jejich využití. V závěru práce je zhodnocení přínosu elektronického podpisu a 

datových schránek pro firmy a soukromé uživatele.  

 

 

 

Klíčová slova:  elektronický podpis, datová schránka,  

 

 

 

 

Summary 

The goal of this thesis is describe electronic signature properties, include legislation 

and obtaining possibilities are of the electronic signature for natural persons, companies 

and electronic signature certification. Next the work is evaluating practical experience of 

the electronic signature. 

Next part of the thesis is describing data box system, like system working and it’s 

using. At the end of the thesis is estimation of benefit electronic signature and data boxes 

for companies and private persons. 
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Seznam zkratek pojmů 
 

asymetrická kryptografie kryptografie používající algoritmy s veřejným a soukromým 

klíčem 

CA viz certifikační autorita 

certifikační autorita instituce podepisující osobní certifikáty uživatelů, spravuje jejich 

seznam a vydává CRL 

certifikát datový soubor obsahující identifikaci majitele a jeho veřejný klíč 

CRL seznam odvolaných certifikátů vydávaný CA, certifikát se odvolává např. z důvodu 

ztráty nebo zcizení soukromého klíče 

časové razítko informace připojená k souboru obsahující čas vzniku podepsaný 

autoritou; používá se k prokázání skutečnosti, že dokument existoval již v době před 

vydáním razítka 

digitální podpis viz zaručený elektronický podpis 

elektronický podpis údaje v elektronické podobě, které jsou připojené ke zprávě a 

umožňují ověření autora zprávy 

elektronická značka jako zaručený elektronický podpis, avšak s tím rozdílem, že slouží 

pro mechanické podepisování tisíců dopisů (např. faktur) a uživatel nemusí mít 

plnou kontrolu nad podepisovanými materiály 

hašovací algoritmus jednosměrná funkce, která z libovolně dlouhého vstupního řetězce 

vypočte data konstantní délky tak, aby z nich nikdo nebyl schopen získat zpětně 

vstupní řetězec, používají se algoritmy MD5, SHA1, SHA2 

jednosměrná funkce funkce, která z daného vstupu rychle vypočítá funkční hodnotu, ale 

výpočet v opačném směru je výpočetně nezvládnutelný, trvá příliš dlouho 

klíč tajná data sloužící pro šifrování nebo podepisování 

kvalifikovaná certifikační autorita  certifikační autorita, která splňuje podmínky 

zákona 227/2000 Sb. a má oprávnění Ministerstva vnitra udělovat kvalifikované 

certifikáty 

kvalifikovaný certifikát certifikát podepsaný kvalifikovanou certifikační autoritou, 

tento podpis zajišťuje ochranu integrity certifikátu a zároveň je důvěryhodnou 

autentizací majitele certifikátu 
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ochrana integrity taková úprava dat, aby jakákoli jejich pozdější změna byla 

odhalitelná 

otisk data konstantní délky vypočtená hašovacím algoritmem z původní datové zprávy 

podepsaná data elektronická data opatřená otiskem a elektronickým podpisem otisku, 

který zajistí jejich integritu 

RSA algoritmus pro asymetrickou kryptografii, používá se při vytváření zaručeného 

elektronického podpisu 

soukromý klíč tajná data sloužící pro podepisování datových zpráv, nebo jejich 

dešifrování příjemcem 

šifrovaná data nečitelná data, k jejich čtení je potřeba soukromý klíč 

veřejný klíč volně přístupná data sloužící pro ověření elektronického podpisu 

vytvořeného příslušným soukromým klíčem, nebo k zašifrování zprávy příjemci 

vlastnícímu soukromý klíč 

zaručený elektronický podpis ednoznačně spojen s podepisující osobou, zajišťuje o

 chranu pravosti a umožní zajistit integritu podepsaných dat, je zhotoven pomocí 

kvalifikovaného certifikátu, který má podepisující osoba pod svou výhradní kontrolou 
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Úvod 
 

 Tato práce se věnuje problematice elektronického podpisu a datových schránek. 

Rozebírá princip elektronického podpisu a přibližuje legislativní stránku věci. Práce přináší 

náhled na postup při získávání náležitostí elektronického podpisu, postup při získávání 

všech náležitostí k eletronickému podpisu a možnosti praktického využití. 

Elektronický podpis je zákonem uznávanou alternativou k fyzickému podpisu, která 

je určena pro využití v eletronickém prostředí, využívá asymetrických šifer a hashovacích 

algoritmů. Certifikační autorita zajišťuje důvěryhodné spojení osoby a veřejného klíče pro 

využití elektronického podpisu. 

Datové schránky jsou definovány jako elektronické úložiště speciálního typu, které 

je určeno k doručování elektronických dokumentů od orgánů veřejné moci a k provádění 

úkonů vůči orgánům veřejné moci; novela zákona doplnila ještě s účinností od 1. ledna 

2010 dodávání dokumentů fyzických i právnických osob mezi sebou. V obecném významu 

datové schránky označovaly jakékoliv úložiště dat, zpravidla v elektronické podobě, 

například e-mailovou schránku.  

 

1. Vlastnosti elektronického podpisu, legislativa 

Elektronický podpis je základem pro rozvoj důvěrného a důvěryhodného styku 

prostřednictvím veřejných datových sítí a je předpokladem pro rozvoj elektronické 

komunikace veřejnosti s veřejnou správou i pro rozvoj elektronického obchodování. 

Elektronický podpis slouží k podepisování datových zpráv, u kterých nestačí podpis 

běžným textem. Například při komunikaci s bankou nebo úřadem, se kterým potřebujeme 

komunikovat a zasílat podepsané dokumenty, například daňové přiznání. 

Za elektronický podpis se považuje i prosté nešifrované uvedení identifikačních 

údajů (například jména a adresy, názvu a sídla, rodného nebo jiného identifikačního čísla 

atd.) na konci textu v elektronické (digitální) podobě, které zaručuje identifikaci (tedy 

jednoznačné určení) označené osoby, avšak nikoliv integritu podepsaného dokumentu ani 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronick%C3%A9_%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doru%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_ve%C5%99ejn%C3%A9_moci
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Akon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E-mailov%C3%A1_schr%C3%A1nka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jm%C3%A9no
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_adresa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1zev&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADdlo_(pr%C3%A1vo)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Identifikace&action=edit&redlink=1
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autentizaci podepsaného. V české legislativě však byl význam pojmu z důvodu rozdílných 

výkladů dodatečně zúžen, aniž by byl plně vyjasněn, takže nyní je stěží rozeznatelný rozdíl 

mezi termínem elektronický podpis a zaručený elektronický podpis. 

 

 

1.1. Elektronický podpis 

Elektronický podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem nebo 

jménem právnické osoby nebo jejího orgánu, elektronická značka může označovat i 

právnickou osobu nebo organizační složku státu. 

 Nejvhodnější je pro nás elektronický podpis založený na akreditovaném certifikátu. 

Elektronický podpis je v takovém případě pro každý dokument jiný a odvozuje se od 

tohoto dokumentu. Tento typ podpisu nazývá zákon o elektronickém podpisu „zaručený 

elektronický podpis“ V praxi se používá spíše zkrácený název „e-podpis“ . Pro tuto 

technologii e-podpisu se užívá pro data vytvářející e-podpis pojem „soukromý klíč“ a pro 

data ověřující e-podpis pojem „veřejný klíč“.  

 

 

1.2.1. Výhody elektronického podpisu 

 Elektronický podpis umožňuje ověření identity podepisujícího -příjemce bezpečně 

ví, kdo je autorem či odesílatelem zprávy.  

 Ověření integrity zprávy (že zpráva nebyla změněna) - příjemce má jistotu, že 

zpráva nebyla změněna v průběhu transportu, což ruční podpis může zajistit jen 

stěží.  

 Zaručuje nepopiratelnost zprávy - odesílatel nemůže popřít, že danou zprávu s 

daným obsahem opravdu odeslal.  

Nenapodobitelnost podpisu - prostředky k podpisování může mít daná osoba pod svou 

výhradní kontrolou. 
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Obr.1: Podepsání a ověření elektronického podpisu s použitím kryptografie s veřejným 

klíčem) 

 

1.2. Zaručený elektronický podpis 

Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis v takové formě, která, 

zpravidla kryptografickými metodami, zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci 

podepsaného. Pro některé účely je navíc vyžadován zaručený elektronický podpis pouze s 

předepsanými typy certifikace, tedy „založený na kvalifikovaném certifikátu“. Zaručený 

elektronický podpis dokumentu zajišťuje: 

 autenticitu – lze ověřit původnost (identitu subjektu, kterému patří elektronický 

podpis).  

 integritu – lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není 

úmyslně či neúmyslně poškozen,  

 identifikace – rozpoznání osoby, která dokument podepsal, to znamená , že musí být 

patrné jméno a příjmení podepisující osoby 

 časové razítko – prokazuje datum a čas podepsání dokumentu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryptografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autentizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Identita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrita
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casov%C3%A9_raz%C3%ADtko&action=edit&redlink=1
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Zaručený elektronický podpis musí splňonvat následující kritéria: 

 jednoznačně spojení s podepisující se osobou 

 umožnění identifikace podepisující se osoby ve vztahu k datové zprávě 

 vytvoření a připojení k datové zprávěza pomoci prostředků, které podepisující 

osoba udrží pod svou výhradní kontrolou 

 je možno zjistit jakoukoliv změnu tdat  

Rozdíl mezi prostým a zaručeným elektronickým podpisem je obdobný rozdílu mezi 

úředně neověřeným a ověřeným vlastnoručním podpisem, přičemž možnost, obtížnost a 

spolehlivost grafologického rozboru neověřeného vlastnoručního podpisu lze přirovnat k 

možnosti, obtížnosti a spolehlivosti ověření autenticity nezaručeného elektronického 

podpisu. 

 

 

1.3. Zabezpečení  

 

Data pro vytvoření e-podpisu můžeme mít uloženy na pevném disku svého 

počítače, na disketě, na čipové kartě, nebo na nějakém jiném přenosném médiu. Souhrnně 

se takové nosiče nazývají „tokeny“. Data budeme používat pro vytváření e-podpisu a 

musíme je pečlivě střežit aby, je nikdo nemohl zneužít. V případě, že  data neuchráníme 

může dojít ke zneužití našeho podpisu. 

Elektronický podpis v současné době využívá vlastností kryptografických algoritmů 

s veřejným klíčem. Tyto algoritmy charakterizuje základní princip, který spočívá 

v konstrukci dvojice jednoznačně matematicky svázaných různých klíčů. Jedná se o 

veřejný klíč, který se využívá k zašifrování zpráv a je publikován, naproti tomu soukromý 

klíč je určen k dešifrování  přijaté zprávy a musí být pečlivě chráněn, aby zůstal utajen před 

ostatními. Zašifrujeme li danou zprávu veřejným klíčem příjemce, pak pouze on s pomocí 

svého soukromého klíče může tuto zprávu dešifrovat  a přečíst. Důležité je, že dvojice klíčů 

daného algoritmu  je navržena tak, aby nebylo možné ze známého veřejného klíče 

vypočítat klíč soukromý.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podpis
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Uživatel, který chce ke své zprávě použít e-podpis, použije k tomu svého 

soukromého klíče. Každý, kdo zná jeho veřejný klíč může pomocí tohoto klíče otevřít 

připojený podpis a ví, že zprávu mohl odeslat pouze on, protože vlastní příslušný privátní 

klíč. 

Při podepisování datové zprávy jsou tedy klíče kryptoalgoritmu využity v obráceném 

pořadí než v procesu šifrování. 

Pro proces vytvoření e-podpisu výše uvedenými algoritmy je typické, že není 

podepisována samotná datová zpráva, ale zpráva je nejdříve převedena pomocí 

kryptografické HASH funkce do tvaru kontrolního vzorku neboli součtu a ten je následně 

podepsán. 

V případě komunikace mezi dvěma partnery si uživatelé nejdříve ověří podpis 

svého partnera pomocí jeho veřejného klíče a posléze si ověří autentičnost veřejného klíče 

partnera a ověřením podpisu certifikátu pomocí veřejného klíče certifikační  autority. 

V daném případě se požadavek na důvěryhodnost vztahuje pouze k certifikační autoritě. 

V praxi to funguje tak, že ke zprávě, kterou chceme odeslat vypočítáme její 

jedinečný otisk. Ten pak zašifrujeme soukromým klíčem, který si dobře schováme. Takto 

zašifrovaný otisk pak přidáme ke zprávě jako přílohu a pošleme. Příjemce zprávy pomocí 

veřejného klíče dešifruje náš podpis, vypočítá otisk zprávy , která mu dorazila a porovná jej 

s otiskem v příloze, pokud souhlasí, může si být jist, že je zpráva nepozměněna. Příjemce 

zprávy si tak ověří autentičnost podepisující osoby. 

Na základě těchto vlastností může být e-podpis brán jako funkční ekvivalent ručně 

psaného podpisu. 

Z realizace e-podpisu pak plynou i jeho bezpečnostní záruky. Ty se váží zejména na 

ochranu privátního a veřejného klíče. Bezpečnost při používání e-podpisu je založena na 

tom, že nemohlo dojít k narušení tajnosti privátního klíče. 

Pokud chceme mít skutečně jistotu, že certifikát byl platný v době, kdy byl dokument 

podepsán nahlédneme do seznamu poskytovatelů, který byl vydán až poté co byla zpráva 

podepsána. Poskytovatelé tyto seznamy aktualizují v pravidelných časových intervalech. 
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1.4. Šifrovací metody 

V dnešní době je často potřeba posílat citlivé informace přes veřejné komunikační 

kanály, což jsou telefonní a počítačové sítě a zejména celosvětová počítačová síť internet. 

Po těchto sítích posílají tajná a citlivá data nejen komerční firmy, ale i státy, diplomaté, 

nebo armády celého světa (bohužel taky teroristické nebo kriminální organizace). V 

otevřených sítích, jako je internet, je jednoduché jakoukoliv informaci odposlechnout, 

proto vznikla potřeba šifrovat data a skrýt je tak před nepovolanými osobami. 

V zásadě rozlišujeme dvě šifrovací metody. Metotu symetrické kryptografie a 

metodu asymetrické kryptogryfie, nebo jejich kombinace předešlých dvou - Hybridní 

šifrování. 

S rozvojem internetu se rovněž rozvíjí šifrování a snaha zabezpečit přenosy mezi 

uživatelem a serverem, případně mezi servery stále roste. 

 

1.4.1. Symetrická kryptografie 

První z nich je metoda symetrické šifry. Znamená to, že stejný klíč, který byl užit k 

zašifrování zprávy na straně odesilatele bude užit i na straně příjemce pro dešifrování 

zprávy. Z toho vyplývá nutnost před začátkem komunikace předat důvěryhodným kanálem 

šifrovací klíč spolu s dalšími údaji (konkrétní typ algoritmu) druhé straně.  

 

 

obr 2. Šifrování zpráv symetrickou šifrou. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Současná komerčně dostupná výpočetní technika aplikuje tyto algoritmy (např. 

DES, TRIPLEDES, IDEA) téměř v reálnem čase. Na druhé straně i nejmodernější 

výpočetní technika je schopna dešifrovat data bez znalosti příslušných klíčů jen za relativně 

dlouhé časové období a s velkými finančními náklady. Pomocí matematických metod lze 

poměrně přesně vyčíslit náklady a čas potřebný k dešifrování dat, které jsou šifrovány 

definovaným algoritmem. Volbou délky klíče lze navíc tento výsledek výrazně ovlivnit. Při 

použití klíče s délkou 40 bitů je možné zdolat šifru za pomocí paralelního algoritmu s 

použitím 1200 propojených počítačů za necelé 4 hodiny. Doba rozkódování z délkou klíče 

roste velmi rychle (128 bitů - 1000počítačů a 3.10exp22 let). USA, které jsou na špičce v 

šifrovacích technologiích většinu algoritmů a technologií patentovala, a tím omezují vývoz. 

V současné době je povoleno užití délky klíče 56 bitů. Nakolik je doba nutná ke zdolání 

šifry dostačující je dáno individuálními podmínkami uživatele.  

Použití symetrických algoritmů představuje způsob, jak zabezpečit důvěrnost 

transakcí definovaným způsobem s možností přesného stanovení hrozeb, kterým toto 

zabezpečení odolává.Tyto algoritmy však neřeší důležitý požadavek neodmítnutelnosti 

odpovědnosti. Nelze totiž určit, která strana zprávu odeslala a která přijala. 

 

 

1.4.2. Asymetrická kryptografie 

 

Oproti symetrické kryptografii se zde užívá dvojice klíčů. Tuto dvojici klíčů si 

vygeneruje uživatel pomocí některého z běžně dostupných SW produktů (např. SSL) a 

stává se tak jejich jediným majitelem. Princip spočívá v tom, že data šifrovaná jedním z 

klíčů lze v rozumném čase dešifrovat pouze se znalostí druhého z dvojice klíčů a naopak. 

Jeden z nich, takzvaný privátní klíč je s maximální bezpečností ukrýván majitelem (čipové 

karty, disketa v trezoru, ...), zatímco druhý klíč je zveřejněn. Známe-li tedy vlastníka 

veřejného klíče, kterým jsme zprávu dešifrovali, známe odesilatele. Protože je veřejný klíč 

obecně znám všem, nelze zprávu zašifrovanou podle výše popsaného postupu považovat za 

zašifrovanou v plném smyslu slova (důvěrnou), ale pouze za podepsanou. 
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obr.3 : Přenos neadresované, nezašifrované (veřejné), ale podepsané (autorizované) zprávy. 

 

Tímto způsobem lze za pomocí asymetrické kryptografie řešit integritu dat a 

neodmítnutelnost odpovědnosti na straně odesilatele. Jestliže příjemce pošle podepsané 

potvrzení o přijetí zprávy, je zajištěna neodmítnutelnost odpovědnosti i ze strany příjemce. 

Není tak ovšem vyřešena otázka důvěryhodnosti zpráv, tedy nečitelnosti pro 

neautorizované subjekty. K tomu lze využít šifrování zpráv pomocí veřejného klíče 

adresáta. Při zašifrování zprávy tímto klíčem máme jistotu, že ji přečte pouze adresát se 

svým privátním klíčem. Situace je znázorněna na obrázku 4. 

 

obr.4: Přenos adresované, zašifrované (důvěrné), ale nepodepsané (neautorizované) zprávy. 



Marcela Dluhošová: Elektronický podpis v praxi 

2010  16 

Celý systém pro šifrování a podepisování zpráv pomocí asymetrické kryptografie 

pracuje tedy následujícím způsobem. Zpráva je obvykle na straně odesilatele nejprve 

podepsána, podepsán je čitelný text zprávy, a potom šifrována. Na straně příjemce je 

zpráva nejprve dešifrována privátním klíčem příjemce, čímž je zajištěna adresnost zprávy a 

teprve potom je pomocí veřejného klíče ověřena identifikace odesilatele. Situaci zobrazuje 

obrázek 5. 

 

 

obr.5: Přenos adresované, zašifrované (důvěrné) a podepsané (autorizované) zprávy. 

 

1.4.3. Praktické využití 

Aplikace asymetrických algoritmů je výrazně pomalejší než užití algoritmů 

symetrických. Je to dáno matematickou podstatou asymetrických algoritmů. Proto se 

mnohdy při tvorbě podpisu nešifruje privátním klíčem odesilatele celá zpráva, ale nejprve 

se na data použije takzvaná hashovací funkce. Hashovací funkce je jednosměrná 

transformace, která z variabilních vstupních veličin vrací jednoznačnou hodnotu (textový 

řetězec) pevné délky, která se jmenuje hash hodnota. Hash hodnota představuje zhuštěnou 

hodnotu dlouhé zprávy ze které byla vypočtená, ve významu ädigitálního otisku prstuô 

velkého dokumentu. Opačný proces je nemožný. Příkladem nejznámějších algoritmů 

hashovacích funkcí jsou MD2 a MD5. Výpočet hash hodnoty zprávy je velmi rychlý. 
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Nejprve se při podpisu zprávy vypočte hash hodnota zprávy, která bývá výrazně kratší než 

podepisovaná zpráva, a ta se zašifruje některým asymetrickým algoritmem (RSA) s 

použitím privátního klíče. Výsledkem je takzvaný digitální podpis, který je potom odeslán 

jako příloha zprávy 

Kontrola digitálního podpisu zprávy u příjemce probíhá tak, že ke zprávě je podle 

dohodnutého algoritmu (MD5) samostatně dopočítána nová hash hodnota a ta je potom 

srovnávána s dešifrovanou (pomocí veřejného klíče předpokládaného odesilatele) hash 

hodnotou obsaženou v dodatku zprávy. Obě hodnoty si musí být rovny. 

 

 

 

obr.6: Bezpečná komunikace s využitím digitálního podpisu 

 

Odesilatel zprávy nejprve vypočte hash hodnotu zprávy a tu zašifruje svým 

privátním klíčem, čímž vznikne digitální podpis zprávy. Potom zprávu zašifruje veřejným 

klíčem adresáta (äznečitelníô pro neautorizované subjekty). Takto upravená zpráva je spolu 

s digitálním podpisem předána ( zaslána po síti, předána na disketě, ...) adresátovi. Ten 

nejprve zprávu dešifruje za pomocí svého privátního klíče a tím se zpráva stane čitelná. 
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Podpis ověří výpočtem hash hodnoty zprávy a jejím srovnáním s dešifrovanou hash 

hodnotou z digitálního podpisu. 

Tímto způsobem lze splnit kritéria bezpečnosti z úvodu. Protože je však v při tomto 

postupu třeba nejméně jednou zašifrovat celou zprávu pomocí asymetrického algoritmu 

(äznečitelněníô zprávy), což by v případě delších zpráv trvalo na obou komunikujících 

stranách neúměrně dlouho, není toto užití v bezpečné komunikaci typické. Častěji se k 

šifrování zpráv používá model, ve kterém je asymetrická kryptografie použita pouze ke 

tvorbě digitálního podpisu a bezpečné výměně klíčů pro symetrickou kryptografii, která je 

užita k vlastnímu šifrování přenášených dat. Tato komunikace vyžaduje dohodu o formátu 

přenášených dat a systému jejich šifrování. Příklad jednoduché, prakticky užívané 

komunikace je zobrazen na obrázku 7. 

 

.  

 

obr.7: Bezpečná komunikace s využitím  

digitálního podpisu a šifrováním zprávy symetrickou šifrou 

 



Marcela Dluhošová: Elektronický podpis v praxi 

2010  19 

2. Možnosti získání el. podpisu, certifikace  
 

Proto, aby se stal elektronický podpis důvěryhodný, musí podepisující osoba v 

některých případech používat elektronický podpis založený na certifikátu. Elektronický 

podpis je v takovém případě pro každou podepsanou zprávu jiný a odvozuje se od této 

zprávy. Právě takovýto podpis se nazývá zaručeným elktronickým podpisem. Certifikát lze 

získat od poskytovatele certifikačních služeb (certifikační autority). Pro získání certifikátu 

u některé certifikační autority stačí pouze platná adresa elektronické pošty (jiná ověřuje 

totožnost pouhým vizuálním srovnáním fyzické podoby žadatele s oficiální fotografií v 

dokladech v kanceláři certifikační autority). 

 

2.1. Certifikační autorita a postup získání kvalifikovaného 
certifikátu  

Certifikační autorita plní dvě základní funkce: 

 certifikační - zaručující, že deklarovaný veřejný klíč přísluší dané osobě,  

 validační - potvrzující platnost certifikátu. 

V případě certifikace se jedná o vydávání certifikátů uživatelům, kdy certifikát je 

dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří jednoznačně dané 

osobě. Certifikát zároveň obsahuje další informace týkající se uživatele, doby platnosti 

klíče, informace o používání klíče a informace o certifikační autoritě. Certifikát je 

podepsán elektronickým podpisem certifikační autority. V případě komunikace mezi 

dvěma uživateli si uživatelé nejdříve ověří podpis svého partnera pomocí jeho veřejného 

klíče a posléze si ověří autentičnost veřejného klíče partnera ověřením podpisu certifikátu 

pomocí veřejného klíče certifikační autority. V daném případě se požadavek na 

důvěryhodnost vztahuje pouze k certifikační autoritě. 

V případě validace se uživatel dotazuje u certifikační autority na platnost certifikátu svého 

partnera. Systém dotazů může být řešen on-line nebo i využitím seznamu neplatných 
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certifikátů, tj. seznamu certifikátů, jejichž platnost byla ukončena před stanovenou dobou 

platnosti. 

Tzv. zaručený elektronický podpis neboli elektronický podpis založený na certifikátu v 

současné době vydávají tři schválené subjekty, které obdržely oprávnění vydávat 

kvalifikované certifikáty od Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 První certifikační autorita, a. s.  

 eIdentity, a. s.  

 PostSignum QCA (služba České pošty, s. p.) 

Poplatky u jednotlivých registrátorů se liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uoou.cz/
http://www.ica.cz/
https://www.eidentity.cz/app
http://qca.postsignum.cz/
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3. Praktické zkušenosti s el. podpisem  

V praxi jde tedy o to získat certifikát od některé z autorit, a ten pak nahrát do svého 

emailového klienta, který jej začne přidávat společně s podpisem ke zprávám. 

Většina autorit si za vystavování certifikátů nechává platit. Obvykle se jedná o roční 

poplatky, které se řádově pohybují ve výši stovek korun. To sice není mnoho, ale existuje i 

cesta, jak získat certifikát bezplatně. Certifikační autorita Thawte vám přidělí na rok 

zdarma váš certifikát. Za rok si ale samozřejmě můžete nechat vystavit nový. 

Postup je vcelku snadný. Navštívíte správnou stránku u Thawte. Nejprve se musíte 

zaregistrovat a vyplnit všechny důležité údaje. Jedním z nich je také jedno oficiální číslo, 

které se používá v naší zemi. Může to být číslo pasu, řidičského průkazu nebo rodné číslo. 

Důležité je také vyplnit váš email, kam budou poslány další informace. Po ukončení 

registrace vám na mail přijde ověřovací zpráva, na kterou musíte během jednoho dne 

odpovědět. Pak se už dostanete do systému pro zákazníky. Upozornění: Heslo, které 

zadáváte, musí být dostatečně bezpečné a zároveň ho nesmíte zapomenout. Toto je kritická 

část tvorby certifikátu, a pokud si na ni nedáte pozor, nebudete moci podepisovat nebo vás 

v horším případě někdo kompromituje a bude moci podepisovat za vás.  

V uživatelském systému pak odešlete požadavek na nový certifikát pro konkrétní 

adresu. Jeden certifikát může dokonce obsahovat více adres. Systém se vás zeptá na délku 

klíče. Samozřejmě vyberte co nejdelší. Pak už stačí jen čekat. Po nějaké době (obvykle pár 

minut) vám dorazí email, ve kterém vás Thawte informuje o tom, že je vše připraveno. 

Znovu se proto přihlásíte do systému, kde naleznete svůj certifikát. Ten si po 

kliknutí můžete naimportovat do prohlížeče. V případě Firefoxu jej pak naleznete v Úpravy 

→ Předvolby → Ostatní → Certifikáty → Správa certifikátů. Tam vyberete tlačítko 

Zálohovat a certifikát si uložíte do souboru. 

Pak přejdete do poštovního klienta. My si popíšeme postup pro Thunderbird, ale v 

ostatních to bude pravděpodobně velmi podobné. Opět navštívíme menu: Úpravy → 

Předvolby → Ostatní → Certifikáty → Spravovat certifikáty a tentokrát vybereme 

Importovat. 

http://www.thawte.com/
http://www.thawte.com/email/index.html
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V tuto chvíli už Thunderbird zná váš certifikát. V případě, že budete posílat novou 

zprávu, můžete v horní části okna rozbalit tlačítko Zabezpečení a zaškrtnout položku 

Digitálně podepsat zprávu. Pak už stačí jen vybrat správný certifikát (pravděpodobně máte 

stejně jenom jeden) a všechny zprávy, které od této chvíle pošlete, budou podepsány. 

 

3.1. Další možnosti e-podpisu 

 

Elektronicky se nemusejí podepisovat jen textové zprávy, ale vše co existuje 

v elektronické podobě, např. obrázky, databázové soubory atd. 

Elektronicky můžeme podepisovat i datové soubory, které nechceme nikam posílat, ale 

chceme je uchovat v elektronické podobě. Kdykoliv v budoucnu budeme mít jistotu, že 

jejich obsah nebyl od okamžiku podpisu změněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcela Dluhošová: Elektronický podpis v praxi 

2010  23 

4. Datová schránka 

Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako 

elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona, které je určeno k 

doručování elektronických dokumentů od orgánů veřejné moci a k provádění úkonů vůči 

orgánům veřejné moci; novela zákona doplnila ještě s účinností od 1. ledna 2010 dodávání 

dokumentů fyzických i právnických osob mezi sebou. V obecném významu však původně 

toto sousloví označovalo jakékoliv úložiště dat, zpravidla v elektronické podobě, například 

e-mailovou schránku.  

Ze zákona musí být datová schránka zřízena každému orgánu veřejné moci, každé 

podnikající fyzické nebo právnické osobě a některým dalším typům subjektů; ostatní 

fyzické a právnické osoby mají právo nechat si datovou schránku bezplatně zřídit. Orgány 

veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, 

mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla 

zřízena, de facto povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. Česká republika je údajně 

prvním státem na světě, kde je používání datové schránky pro orgány veřejné moci a 

podnikající subjekty takto povinné. 

Historie 

V České republice byly datové schránky v tomto významu zavedeny zákonem č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,[1] účinného 

od 1. července 2009. Tento zákon byl poté několikrát novelizován, a to zákony č. 190/2009 

Sb. (poměrně rozsáhlé změny), 219/2009 Sb. (jen doplnění odkazu na zákon o advokacii) a 

227/2009 Sb. (pouze nahrazení slov „ekonomický subjekt“ slovem „osoba“). Prováděcími 

předpisy jsou především vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a 

provozování informačního systému datových schránek, a vyhláška č. 193/2009 Sb., o 

stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. 

Datové schránky podle tohoto zákona je možno zřizovat od 1. července 2009. Do 90 

dnů ode dne nabytí účinnosti zákona (jímž byl 1. červenec 2009, tedy cca do 30. září) 

musela být povinně zřízena datová schránka každému orgánu veřejné moci, každé 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronick%C3%A9_%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doru%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_ve%C5%99ejn%C3%A9_moci
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Akon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E-mailov%C3%A1_schr%C3%A1nka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronick%C3%BD_%C3%BAkon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorizace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konverze_dokumentu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%A9_schr%C3%A1nky#cite_note-0#cite_note-0
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právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnost) a některým dalším 

druhům subjektů uvedeným v zákoně (advokátům a daňovým poradcům až od 1. ledna 

2012). Celkem se tato povinnost týká přes půl milionu subjektů. Datová schránka je 

aktivována (zpřístupněna) prvním přihlášením, avšak všechny schránky zřízené ze zákona 

jsou automaticky i bez přihlášení zpřístupněny od 1. listopadu 2009. S účinností od 1. ledna 

2010 má být umožněno dodávání dokumentů fyzických i právnických osob mezi sebou, a 

to tak, že soukromá osoba bude moci požádat o zpřístupnění své schránky pro zprávy od 

jiných soukromých osob. 

 

4.1. Popis systému 

Datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. funguje na podobném principu 

jako běžná e-mailová schránka, ale systém odesílání a doručování je samostatný a s 

běžným internetovým e-mailovým provozem není funkčně propojen. 

Mezi nejproblematičtější aspekty systému datových schránek je, že komplikují 

propojení s dosavadními a vlastními systémy správy dokumentů, které již mnohé subjekty 

dávno mají a které obvykle mnohem lépe odpovídají jejich potřebám. 

Datová zpráva je tvořena „obálkou“ obsahující příslušnou elektronickou značku (e-

razítko) a časovou značku (kvalifikované časové razítko), obsah zprávy má formu příloh. 

Zpráva tedy nemá část, která se u klasického e-mailu nazývá „tělo zprávy“. Jakmile je do 

datové schránky dodán nový dokument, je podle nastavení uživatele schránky doručeno na 

mobilní telefon za poplatek nebo na email zdarma avízo o přijaté zprávě. Toto je obdoba 

upozornění o uložení listovní zásilky. Odesílatel v datové zprávě vyznačí, zda je určena do 

vlastních rukou. Maximální velikost datové zprávy je 10 MB. Vyhláška ministerstva 

vyjmenovává přes dvacet typů (formátů) souborů, které je možno takto zasílat. 

Datová schránka právnické osoby je vždy pouze jedna a úkon není možno adresovat 

konkrétnímu pracovníkovi, ale vždy jen subjektu jako takovému. Fyzická osoba má nárok 

na zřízení pouze jedné datové schránky, druhou schránku však může mít jako podnikající 

fyzická osoba, případně jako orgán veřejné moci, pokud má funkci takového orgánu. Podle 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._ledna
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E-mailov%C3%A1_schr%C3%A1nka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%A1_zpr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
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původního znění zákona i orgán veřejné moci směl mít pouze jednu datovou schránku a 

dokonce územně-samosprávní jednotky směly mít pouze jednu schránku dohromady pro 

všechny své orgány, avšak novela č. 190/2009 Sb. umožnila orgánům veřejné moci vyžádat 

si další datové schránky, zejména pro vnitřní komunikaci. 

Datová schránka je zabezpečena pouze přístupovými údaji. Přístupové údaje, 

elektronické prostředky, technické podmínky a bezpečnostní zásady nejsou stanoveny 

přímo zákonem, ale prováděcí vyhláškou. Podle ní oprávněnost přístupu zabezpečuje pouze 

uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je tvořeno náhodně vygenerovaným řetězcem 

6 až 12 znaků, bezpečnostní heslo je řetězcem 8 až 32 znaků, nesmí být shodné s 

uživatelským jménem a uživatel si je může kdykoliv změnit. Po pátém chybném zadání 

hesla je přihlášení na hodinu zablokováno a uživatel je informován o pokusu o 

neoprávněný přístup. Po 30 minutách neaktivity dojde k automatickému odhlášení. 

Uživatelská jména a hesla všem subjektům s povinností mít datovou schránku rozeslalo 

Ministerstvo vnitra zásilkami do vlastních rukou. Systém byl kritizován, že tento stupeň 

zabezpečení ji příliš nízký.
[2]

 Ministerstvo se s touto výhradou vypořádalo tím, že povinné 

zabezpečení pouze uživatelským jménem a heslem snižuje provozní náklady. V provozní 

dokumentaci systému má ministerstvo zveřejnit přípustné formáty datových zpráv. 

Informační systém datových schránek je informační systém veřejné správy, který 

obsahuje údaje o datových schránkách, jejich uživatelích, přístupech do schránky a dalších 

událostech spojených s jejich provozem atd. Správcem systému je ministerstvo vnitra, 

provozovatelem je držitel poštovní licence. Údaje ze systému jsou neveřejné, správce ani 

provozovatel systému nemají přístup do datových schránek jiných uživatelů. Množství 

veřejnoprávních subjektů má povinnost dodávat do systému informace (např. o zápisech a 

výmazech z rejstříků, o vzetí do vazby či nástupu trestu atd.) a ministerstvo má přístup k 

potřebným údajům z evidence obyvatel. 

Podstatnou náležitostí systému je, že každý dokument (úkon) je potvrzován 

doručenkou, která však potvrzuje doručení do datové schránky adresáta, nikoliv její 

přečtení nebo vyzvednutí. K datové schránce je možné přistupovat přes speciální webové 

rozhraní provozované Ministerstvem vnitra ČR. Dokumenty nejsou ve schránce uloženy 

trvale, ale pouze po dobu 90 dnů, po níž jsou nevratně smazány (tuto konkrétní lhůtu 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C5%BEivatelsk%C3%A9_jm%C3%A9no&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heslo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Do_vlastn%C3%ADch_rukou&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%A9_schr%C3%A1nky#cite_note-1#cite_note-1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_ve%C5%99ejn%C3%A9_spr%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%A1tovn%C3%AD_licence&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doru%C4%8Denka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adres%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Webov%C3%A9_rozhran%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Webov%C3%A9_rozhran%C3%AD&action=edit&redlink=1
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stanovilo ministerstvo vyhláškou). Adresát si může nechat na autorizovaném pracovišti 

převést za poplatek do listinné podoby nebo si může nechat u České pošty zřídit placenou 

službu Datový trezor.
[3]

 Faktická změna je tedy zejména v tom, že pokud dokument má mít 

právní platnost i po uplynutí 90 dnů, pak fakticky největší náklady nese adresát, nikoliv 

odesílatel jako v případě klasické poštovní komunikace. 

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky, které pro 

ně zřídilo oficiální web www.datoveschranky.info.
[4]

 Provozovatelem informačního 

systému datových schránek je Česká pošta s. p., která je držitelem poštovní licence. 

Náklady na provoz systému hradí stát ze svého rozpočtu. Zřizování a provozování schránek 

je bezplatné (placenou službu však je uchovávání dokumentů po dobu delší 3 měsíců), 

zasílá zpráv od orgánů veřejné moci nebo orgánům veřejné moci je bezplatné, avšak 

zasílání dokumentů mezi soukromými subjekty (které bude možné od 1. ledna 2010) 

podléhá povinnosti odesílatele uhradit provozovateli odměnu; potvrzení příjmu adresátem 

je však odesílateli doručováno bezplatně. 

 

4.2. Typy a zřizování schránek podle subjektu 

Rozlišují se tyto typy datových schránek: 

 datová schránka fyzické osoby: nárok na bezplatné zřízení jedné schránky do 3 dnů 

od podání žádosti má každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, 

bez ohledu na občanství a bydliště (t. j. může si ji vyžádat i fyzická osoba, která v 

České republice nebydlí a nemá ani české občanství).  

 datová schránka podnikající fyzické osoby: pro většinu je dobrovolná za obdobných 

podmínek jako schránka nepodnikající fyzické osoby, pro advokáty, daňové správce 

a insolvenční správce je zřízuje ministerstvo automaticky. Podnikající fyzická 

osoba tak může mít dvě datové schránky, jednu „fyzické osoby“ a druhou 

„podnikající fyzické osoby“.  

 datová schránka právnické osoby: automaticky (povinně) se zřizuje právnickým 

osobám, které byly zřízeny zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním 

rejstříku (včetně organizačních složek podniků zahraničních právnických osob); pro 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%BD_trezor&action=edit&redlink=1
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ostatní právnické osoby (typicky např. občanská sdružení, církve a náboženské 

společnosti, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, vysoké školy a 

školské právnické osoby atd.] je zřízení datové schránky dobrovolné za obdobných 

podmínek jako pro fyzické osoby; soukromá právnická osoba má právo na zřízení 

pouze jedné schránky, nelze zřizovat samostatné schránky pro její organizační 

složky  

 datová schránka orgánu veřejné moci: zřizuje se pro každý orgán automaticky a bez 

ohledu na to, jestli má vlastní právní subjektivitu nebo je jen organizační složkou 

státu. Tento typ schránky má i Český rozhlas a Česká televize, notáři a soudní 

exekutoři. Pro všechny orgány jednoho územně-samosprávního celku (radu, 

zastupitelstvo, úřad i vedoucího orgánu) se zřizuje ze zákona vždy jedna datová 

schránka. Je-li orgánem veřejné moci fyzická osoba (např. prezident republiky, 

veřejný ochránce práv, notář), rozlišuje se její schránka orgánu veřejné moci od 

případné schránky fyzické osoby, avšak novela zákona umožnila na žádost dotyčné 

osoby funkce obou schránek sloučit do jedné schránky. Novela zákona umožnila 

všem orgánům veřejné moci vyžádat si zřízení dalších datových schránek, zejména 

pro vnitřní potřebu.  

Termín „orgán veřejné moci“ není v příslušném zákoně použit v běžném významu s 

odkazem na nějakou obecně platnou definici pojmu, ale je v něm zaveden jako legislativní 

zkratka pro okruh subjektů speciálně vyjmenovaný v § 1 odst. 1 písmeno a) tohoto zákona. 

Vedle toho pak jsou v zákoně zmíněny ještě „fyzické nebo právnické osoby vykonávající 

působnost v oblasti veřejné správy“, jimž na požádání musí být rozšířeny funkce datové 

schránky o funkce schránky orgánu veřejné moci. 

Přístup do schránky a plný rozsah práv má příslušná fyzická osoba, statutární orgány 

právnické osoby a vedoucí orgánu veřejné moci. Tyto osoby mohou svá oprávnění plně 

nebo částečně svěřit též dalším, pověřeným osobám, přičemž mohou k tomuto pověřování 

pověřit administrátora. 

Novelizační zákon 190/2009 Sb. umožnil, že fyzické nebo právnické osobě 

vykonávající působnost v oblasti veřejné správy mohou být funkce datové schránky orgánu 

veřejné moci na dobu výkonu této působnosti přiřazeny k její datové schránce. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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4.3. Znepřístupnění a zrušení schránky 

Schránku fyzické osoby a podnikající fyzické osoby ministerstvo znepřístupní v 

případě jejího úmrtí, prohlášení za mrtvého, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním 

úkonům nebo omezení na osobní svobodě (vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací 

detence, ochranné léčení, epidemiologické důvody ochrany zdraví lidu). Znepřístupnění je 

možné i zpětně. Schránky ostatních typů se ruší v případě zániku právnické osoby, zániku 

funkce, výmazu z příslušného rejstříku atd. Schránky se v takových případech ruší po 3 

letech od data úmrtí, zániku, výmazu atd. 

Schránky zřízené na žádost musí být na žádost do tří dnů také znepřístupněny a na 

další žádost opět zpřístupněny, avšak byla-li znepřístupněná dvakrát během jednoho roku, 

lze ji znovu zpřístupnit nejméně po roce od druhého znepřístupnění. 

 

4.4. Právní úprava elektronických úkonů 

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej jinému orgánu veřejné 

moci „doručuje“ (což zřejmě znamená povinnost) prostřednictvím datové schránky, pokud 

se nedoručuje na místě nebo pokud z bezpečnostních důvodů není mezi těmito orgány 

zavedena jiná forma elektronické komunikace. Pokud orgán veřejné moci doručuje fyzické 

osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, která má zpřístupněnu svou 

datovou schránku, doručuje jí prostřednictví datové schránky, pokud to umožňuje povaha 

dokumentu a pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Pokud jde však o 

úkon, pro nějž speciální právní předpis připouští doručení prostřednictvím datové schránky, 

řídí se pořadí způsobů doručování tímto speciálním předpisem. 

Soukromé osoby (fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba) mají 

právo činit úkony vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky, avšak není 

to jejich povinnost, a to ani pokud jde o osoby, jimž byla datová schránka zřízena povinně 

ze zákona. 
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Hlavním účelem zřízení datových schránek bylo zavedení právního institutu 

elektronických úkonů. Ten byl tímtéž zákonem upraven takto: 

 závaznost - právní váha úkonu pomocí datové schránky je stejná, jako kdyby byl 

učiněn písemně do vlastních rukou  

 garantované doručení - datová zpráva, která je pomocí schránky odeslána, je 

garantovaně doručena příjemci. Za doručení se považuje okamžik, kdy se do datové 

schránky adresáta přihlásí oprávněná osoba (v případě komunikace mezi dvěma 

soukromými subjekty se však za doručení považuje až okamžik potvrzení příjmu 

adresátem). Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda zpráva byla 

doručena, datová schránka je znepřístupněna, neexistuje nebo je zrušena. Toto 

oznámení je označeno e-značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou 

evidovány. Pokud jde o komunikaci mezi orgány veřejné moci navzájem nebo mezi 

nimi a soukromým subjektem, potvrzení o doručení se zasílá automaticky: jde-li o 

komunikaci mezi soukromými subjekty, rozhoduje o odeslání potvrzení příjemce 

dokumentu.  

 právní fikce doručení - pokud se do 10 dnů adresát do schránky nepřihlásí, zpráva je 

uplynutím této lhůty považována za doručenou, aniž ji příjemce otevřel, pokud 

nejde o úkon, u nějž náhradní doručení speciální zákon vylučuje; pokud vyzvednutí 

zprávy bránila adresátovi překážka, může do 15 dnů po doručení překážky požádat 

o prominutí zmeškání úkonu. Tato právní fikce se však nevztahuje na dodávání 

dokumentů mezi soukromými subjekty navzájem.  

 pomíjivost - zprávy jsou ze schránky automaticky odstraněny po 90 dnech od 

doručení (přičemž okamžik doručení se posuzuje odlišně u zpráv týkajících se 

orgánu veřejné moci a u zpráv soukromých), uživatel si sám ručí za archivaci, 

kterou však je možné provést pouze konverzí do listinné podoby za poplatek na 

autorizovaném místě (kontaktní místo veřejné správy, Czech POINT) nebo 

objednáním placené komerční služby Datový trezor; orgány veřejné moci si však 

konverzi z moci úřední pro výkon své působnosti mohou provádět samy  

Novela zákona zavedla pokuty až do 10 milionů Kč za odesílání nevyžádaných 

obchodních nebo jiných obtěžujících sdělení a do 20 milionů za odesílání programů 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronick%C3%BD_%C3%BAkon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Do_vlastn%C3%ADch_rukou&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doru%C4%8Den%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_fikce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1hradn%C3%AD_doru%C4%8Den%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontaktn%C3%AD_m%C3%ADsto_ve%C5%99ejn%C3%A9_spr%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Czech_POINT
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způsobilých poškodit informační systém. Konverze dokumentů z listinné podoby do 

elektronické se provádí rovněž na kontaktních místech veřejné správy, pokud však 

nejde například o: 

 jedinečné dokumenty, které konverzí nelze nahradit, například různé průkazy, 

cenné papíry, losy a sázenky, technické výkresy atd. nebo je-li dokument opatřen 

plastickým textem nebo otiskem plastického razítka  

 dokument, kterou má jinou podobu než listinnou nebo datové zprávy  

 obsahuje-li dokument doplňky, vsuvky nebo škrty snižující věrohodnost nebo není-

li z listinného dokumentu patrné, zda jde o prvopis, vidimovaný dokument, opis 

nebo stejnopis  

 dokument, který je výstupem z konverze  

Ke konvertovanému dokumentu se připojuje ověřovací doložka a subjekt provádějící 

konverze je eviduje a po dobu 10 let záznam uchovává. 
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5. Zhodnocení, závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení rozboru elektronického podpisu 

z hlediska praktického využití v současnosti.  

První část se zabývá vlastnostmi elektronického podpisu, jeho zabezpečením a 

principy šifrování při použití elektronického podpisu. V další části se věnuji certifikačním 

autoritám, užití elektronického podpisu v praxi. 

Poslední část se věnuje datovým schránkám, historii a legislativě jejich zřizování, 

důvodu jejich použití ve státní správě a povinnostem vyplývajících ze zákona pro některé 

subjekty. 

E-podpis je řešením, které nepochybně zefektivní řadu běžných činností. Praktické 

používání e-podpisu přinese výrazné zefektivnění, zjednodušení a patrně také zlevnění řady 

úkonů státní správou počínaje, přes soukromý sektor  až po jednotlivé fyzické osoby. Také 

datové schránky mohou být velkým přínosem do budoucnosti , pokud budou správyným 

způsobem používány a využívány. Dnes bych řadovým občanům, kteří k tomu nemají 

pádné důvody zřizování datových schránek ještě nedoporučovala. 
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