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1 Úvod 
 

V dávných dobách v soukromé sféře nebyl podpis vůbec zapotřebí, protože při 

výměnném obchodu si prodávající s kupujícím vyměnili zboží, které považovali za stejně 

cenné. Písemné dokumenty se objevily až později, kdy začalo přibývat aktů s delší dobou 

trvání. Pod těmito akty si můžeme představit např. prodej pozemků, nemovitostí 

a poskytování půjček. Písemné listiny postupem času byly doplňovány o různé metody 

autorizace. Dříve se vydávalo mnohem méně dokumentů než dnes a navíc kvalitní 

pečetidlo nebylo snadné padělat. Když se počet dokumentů zvyšoval, začal se na 

pozdějších dokumentech objevovat podpis. [2] 

 

V současnosti je podpis důležitou součástí života každého člověka. Již malé děti si 

nacvičují svůj první podpis, který postupem času přizpůsobují svému stylu psaní. Dospělí 

lidé podepisují různé dokumenty, nejčastěji smlouvy. Každý člověk podepisuje např. 

pracovní smlouvu, bankovní smlouvy a další smlouvy. Bez smlouvy si nemůžeme ani 

zřídit bankovní účet, nikde nás nepřijmou do zaměstnání, pokud nepodepíšeme pracovní 

smlouvu, rovněž nemůžeme odletět na dovolenou do zahraničí bez podepsání cestovní 

smlouvy. Podpis je v současnosti nutnou součástí života. 

 

Každý člověk má svůj styl podpisu, některý je čitelný jiný nikoliv. Často se 

podepisujeme pouze příjmením nebo dokonce zkratkou. Společnosti dokumenty orazítkují 

a doplní podpisem osoby, která dokument vytvořila, upravila nebo s dokumentem 

souhlasila. 

 

Dnešní doba nabízí několik druhů podpisu. Nyní je pořád nejběžnějším podpisem 

vlastnoruční podpis, ke kterému potřebujeme pouze papír a pero. Tento druh podpisu je 

rychlý a nejčastější. Úředně ověřený podpis je obyčejný vlastnoruční podpis, který je 

ověřený orgánem k tomu způsobilým tím, že listinu žadatel podepíše a orgán ověřuje 

žadatelovu totožnost nebo je možné před orgánem uznat již podepsaný dokument za 

vlastní. Příkladem může být plná moc pro dispozice s bankovním účtem nebo zápis do 

obchodního rejstříku, atd. Tento druh podpisu musí občas využít každý, protože je při 

některých aktech vyžadován. Dalším typem podpisu je elektronický podpis a zaručený 

elektronický podpis. Rozdíl mezi zaručeným elektronickým podpisem a elektronickým 
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podpisem je v tom, že zaručený elektronický podpis vydávají certifikační autority 

a uznávají ho i úřady, zatímco obyčejný elektronický podpis uznat nemusí. 

 

Domnívám se, že elektronický podpis je stále málo využívaný. Mnoho lidí o něm ví 

málo a někteří, zejména starší generace o něm neví vůbec. Měly by se vyzdvihnout 

zejména výhody využití elektronického podpisu a také bezpečnost elektronického podpisu. 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat znalost a důvod nevyužívání 

elektronického podpisu. Zároveň zjistit podmínky pro zřízení zaručeného elektronického 

podpisu u certifikační autority, jako příklad jsem si vybrala Českou poštu a První 

certifikační autoritu. Následně jsem tyto dvě zřízení u certifikačních autorit srovnala. 

 

Toto téma jsem si vybrala, protože se domnívám, že je to téma zajímavé a ještě 

nebylo dostatečně řešeno. Proto bych ráda zjistila podmínky zřízení elektronického 

podpisu u certifikační autority a podrobně je rozebrala. 

 

V této diplomové práci využívám deskriptivní metodu ve druhé kapitole, která 

popisuje elektronický podpis. Třetí kapitolu jsem zaměřila na zřízení elektronického 

podpisu a porovnání zřízení elektronického podpisu u dvou certifikačních autorit, což je 

metoda komparace a čtvrtá kapitola je analýza znalosti a důvodu nevyužívání 

elektronického podpisu. Zde jsem použila analytickou a empirickou metodu. 
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2 Elektronický podpis 
 

V druhé kapitole jsem se zaměřila na právní úpravu elektronické podpisu, na kterou 

navazují základní pojmy související s touto problematikou. Rozebrala jsem také 

poskytovatele certifikačních služeb, nechybí zde nastínění výhod a nevýhod EP, uvedení 

druhů EP, rovněž jeho využití a rovněž technický popis elektronického podpisu. Dále jsem 

uvedla rozdíl mezi papírovým a elektronickým dokumentem a nakonec jsem zmínila 

rozsudek Nejvyššího soudu týkající se cestovní smlouvy. 

 

2.1 Právní úprava 
 

Již na začátku je nutné zmínit, čím je elektronický podpis upraven v rámci 

Evropské unie a v České republice.  

 

Elektronický podpis se v rámci Evropské unie řídí směrnicí 1999/93/EC 

Evropského parlamentu a Rady o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. [12] 

V České republice je používání elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování 

certifikačních služeb a souvisejících služeb upraveno v zákoně č. 227/2000 Sb., ze dne 

29. června 2000, o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. [12] Česká 

republika se tímto stala třetí zemí, kde vstoupil v planost zákon upravující používání 

elektronického podpisu. 

 

Ministerstvo vnitra České republiky zastává roli kontrolního a akreditačního orgánu 

v souvislosti se zákonem. Mezi jeho nejdůležitější povinnosti patří dozor nad dodržováním 

zákona o elektronickém podpisu, udělování akreditací poskytovatelům certifikačních 

služeb a vyhodnocování shody nástrojů elektronického podpisu s požadavky stanovenými 

zákonem. [1] 

 

Dále existuje prováděcí vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných 

poskytovatelů certifikačních služeb, která se primárně nevztahuje na uživatele 

elektronického podpisu, ale na poskytovatele certifikačních služeb. [1] 
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Přímá souvislost s elektronickými podatelnami je upravena nařízením vlády 

č. 495/2004 Sb., k elektronickým podatelnám a vyhláškou č. 496/2004 Sb., 

o elektronických podatelnách. [12] 

 

Používání elektronického podpisu, elektronické značky a poskytování služeb na 

území ČR musí být v souladu s právem Evropských společenství, rovněž kontrola a sankce 

za porušení povinností stanovené tímto zákonem. [7] 

 
Z článku od Davida Šmída [14] nazvaného Jak využívat elektronický podpis jsem 

vyčetla, že elektronický podpis nemá v českém právním řádu při všech právních úkonech 

stejné účinky. Právní úkony v oblasti soukromého práva můžeme činit elektronicky 

a podepisovat elektronicky tam, kde právní předpis nedovozuje neplatnost tohoto úkonu, 

v případě že není dodržena listinná forma (např. podle obchodního zákoníku musí být 

vlastnoruční závěť napsána vlastní rukou a rovněž vlastní rukou podepsána, protože jinak 

je závěť neplatná, proto zde není možné nahrazení vlastnoručního podpisu elektronickým 

podpisem).  V oblasti veřejného práva lze elektronický podpis použít tam, kde to dovoluje 

zákon (např. podání podle zákona o správě daní a poplatků, správního řádu, trestního 

zákoníku). [14] 

 

ČR měla schválený zákon o elektronickém podpisu jako jeden z prvních států světa. 

Naši slovenští sousedé schválili zákon o elektronickém podpise o něco později, než naše 

republika a to v březnu 2002. V Německu byl elektronický podpis schválen 16. dubna 

2001, v porovnání s ČR je elektronický podpis v Německu více využíván. Zcela bez 

problému funguje elektronický podpis ve Spojených státech. Zde byl zákon schválen jako 

první na světě. [3]  

 

Evropská komise zvažuje sjednocení unijních pravidel pro elektronické podpisy, 

protože každý stát má jiná pravidla. Elektronické podpisy nejsou v ČR příliš rozšířené 

a přitom mohou zvýšit bezpečnost uživatelů internetu a také důvěru při nákupech online. 

Aby celý trh spolehlivě fungoval, elektronické podpisy musí existovat ve všech 27 státech 

EU. [22] 

 

 Toto sjednocení unijních pravidel pro elektronické podpisy považuji za dobrý 

nápad a domnívám se, že by k němu mělo dojít. 
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2.2 Základní pojmy 
 

Nyní je důležité seznámit se některými pojmy, které souvisí elektrickým podpisem 

a jeho používáním. 

 

Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou 

připojené k datové zprávě nebo jsou s touto zprávou logicky spojené. Slouží 

k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vtahu k datové zprávě. [7] 

 

K použití elektronického podpisu je nutný počítač a je možné jej použít tam, kde je 

možné použít klasický podpis. Elektronicky podepsat můžeme jakýkoliv soubor jako 

email, textový dokument, obrázek, video, ale i údaje, které vyplníme v databázi. 

Elektronický podpis může být bezpečnější než klasický ruční podpis na papíře. Jeho 

výhodou je to, že jej není možné zfalšovat. 

 

Domnívám se, že by byla jen otázka času, než by nějaký hacker prolomil 

bezpečnostní klíče, proto je nutné, aby ani lidé zodpovědní za zabezpečení elektronických 

podpisů nezůstali pozadu a pracovali na lepších a dokonalejších zabezpečovacích 

algoritmech. 

 

Zaručený elektronický podpis (dále jen „elektronický podpis“) musí splňovat následující 

požadavky: 

- jednoznačné spojení s podepisující osobou, 

- podpis umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 

- vytváří se a připojuje se k datové zprávě pomocí prostředků, které by měla mít 

podepisující osoba pod svou výhradní kontrolou, 

- je k datové zprávě připojen tak, že lze zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. [7] 

 

Uznávaný elektronický podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu 

vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V oblasti orgánů veřejné 

moci je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy. Totéž platí pro výkon 

veřejné moci i vůči fyzickým a právnickým osobám. Kvalifikovaný certifikát musí 

obsahovat údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná. [7] 
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 Myslím si, že někteří lidé stále neví, co je to elektronický podpis a rozdíl mezi 

zaručeným elektronickým podpisem a elektronickým podpisem nezná většina obyvatel. 

 

Datovou zprávou se chápou data přenášená prostředky pro elektronickou 

komunikaci a uchovávaná na záznamových médiích, které se používají při zpracování 

a přenosu dat elektronickou formou. [7] 

 

Elektronická značka jsou údaje v elektronické podobě, připojené k datové zprávě 

nebo s ní spojené v elektronické podobě, které musí splňovat následující požadavky: 

- jednoznačné spojení s označující osobou umožňující její identifikaci 

prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, 

- vytvořeny a připojeny k datové zprávě prostředky pro vytváření elektronických 

značek, které by označující osoba měla mít pod svou výhradní kontrolou, 

- jsou k datové zprávě připojeny tak, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu. 

[7] 

 

Kvalifikované časové razítko se považuje za důkaz o existenci určitého dokumentu 

v daném čase. Jedná se o nástroj zaručující, že datová zpráva s připojeným razítkem 

existovala už v okamžiku připojení razítka. [7] Poskytovat kvalifikovaná elektronická 

razítka v ČR může pouze společnost První certifikační autorita, a.s., která k určení 

přesného času používá certifikovaný čas, poskytovaný americkou společností National 

Institute of Standards and Technology. Časová razítka se uplatňují v souvislosti 

s elektronickými dokumenty při jejich podepisování (např. smlouvy), při převzetí 

prostřednictvím elektronické podatelny, online obchodování a zpracování platebních 

příkazů, atd. Časová razítka rovněž pomáhají řešit problém omezené platnosti certifikátů 

elektronického podpisu a časové značky na jeden rok, protože dokládají čas, kdy byl 

dokument podepsán a lze ověřit jeho platnost v určené době. [6] 

 

E-podatelny jsou elektronické podatelny, které jsou upraveny ve vyhlášce 

č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Ve vyhlášce jsou stanoveny postupy 

orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv pomocí 

elektronické podatelny. Také strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, podle které je 

možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv jednoznačně identifikovat. [7] 

E-podatelny slouží k příjmu datových zpráv doručených formou elektronické pošty nebo 
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osobně na technických nosičích dat, které jsou opatřeny zaručeným elektronickým 

podpisem nebo elektronickou značkou. [6] 

 

Datová schránka je upravena zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, který doplňuje vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení 

podrobností užívání a provozování informačních systémů datových schránek. Datovou 

schránku můžeme považovat za elektronické úložiště určené k doručování zpráv orgánů 

veřejné moci a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky si musí 

povinně vytvářet právnické osoby zřízené zákonem nebo zapsané v obchodním rejstříku 

a orgány veřejné moci. Naopak nepovinné zřízení datových schránek je pro občany, 

podnikající fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Uchovávání datových zpráv 

ve schránce je maximálně 90 dní, přičemž po 10 dnech od doručení jsou datové zprávy 

považovány za vyzvednuté bez ohledu na skutečnost, zda si jej uživatel skutečně vyzvedl. 

[12] 

 
Z článku Tomáše Sokola jsem vyčetla, že podpis je osvědčení určitého aktu, 

projevu vůle či právního úkonu a zároveň stvrzení totožnosti toho, kdo jej učinil. [11] 

 

2.3 Certifikační autorita 
 

Certifikační autorita neodmyslitelně patří k elektronickému podpisu, protože jsou to 

společnosti, které vystavují elektronické podpisy. 

 

Certifikační autorita je považována za nezávislý subjekt, jenž potvrzuje pravost 

ověření totožnosti majitele soukromého a veřejného klíče. Certifikační autorita svým 

podpisem na certifikátu potvrzuje ověření údajů uvedených v certifikátu. [29] 

 

Certifikační autority jsou poskytovatelé certifikačních služeb, přičemž je můžeme 

rozdělit na: 

a) poskytovatele, kteří vydávají certifikáty (poskytovatele certifikačních služeb) 

o Fyzická osoba, právnická osoba, případně organizační složka státu, která 

vydává certifikáty. Zároveň vede jejich evidenci a poskytuje další služby 

spojené s elektronickými podpisy. 



8 
 

b) poskytovatele, kteří vydávají kvalifikované certifikáty (kvalifikované poskytovatele 

certifikačních služeb) 

o Poskytovatel certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty, 

kvalifikované systémové certifikáty, kvalifikovaná časová razítka nebo 

prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů. Rovněž splnil 

ohlašovací povinnost podle zákona o elektronickém podpisu. 

c) akreditované poskytovatele (akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb) 

o Poskytovatel certifikačních služeb, kterému byla udělena licence podle 

zákona o elektronickém podpisu. [29] 

 

Certifikát může vystavit v podstatě kdokoli, ale pro některé úkony jsou přímo 

zákonem vymezeni akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb. Certifikáty těchto 

poskytovatelů lze použít např. pro podepsání zprávy při komunikaci s finančním úřadem. 

[29] 

 

Poskytovatel certifikačních služeb musí získat akreditaci, aby splňoval podmínky 

stanovené zákonem o elektronickém podpisu pro výkon činnosti akreditovaného 

poskytovatele certifikačních služeb. Osvědčení o akreditaci dříve vydávalo Ministerstvo 

informatiky ČR, v nyní jej vydává Ministerstvo informatiky Úřad pro ochranu osobních 

informací. V současnosti mohou elektronické podpisy vydávat následující certifikační 

autority: 

 

První certifikační autorita, a.s. je první akreditovaný poskytovatel certifikačních 

služeb, který od 18. února 2002 může vystavovat kvalifikované certifikáty. O několik let 

později přesněji od 1. února 2006 poskytuje i kvalifikované systémové certifikáty 

a kvalifikovaná časová razítka. Logo společnosti je zobrazeno v následujícím obrázku 

č. 2.1. [29] 

 

Obr. 2.1 Logo První certifikační autority 

Zdroj: [36] 
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O tři roky později, resp. od 3. května 2005 může poskytovat kvalifikované 

certifikáty, systémové certifikáty a kvalifikovaná časová razítka i Česká pošta, s.p., jejíž 

logo je vyobrazeno v obr. č. 2.2. [29] 

 

Obr. 2.2 Logo PostSignum 

 

 

Zdroj: [19] 

 

Poslední certifikační autoritou je společnost eIdentity a.s., která může od 27. září 

2005 vydávat kvalifikované certifikáty a kvalifikované systémové certifikáty. Logo je 

znázorněno v obr. č. 2.3. [29] 

 

Obr. 2.3 Logo eIdentity 

 

 

Zdroj: [25] 

 

Akreditované společnosti vydávají kvalifikované certifikáty s omezenou platností 

pouze na jeden rok. Tyto certifikáty je potřeba pravidelně obnovovat a platit příslušný 

poplatek, které jsou u každého poskytovatele jiné. [6] 

 

Česká pošta na začátku listopadu zdražila kvalifikovaný osobní certifikát, který 

usnadňuje komunikaci s veřejnou správou. Prostřednictvím elektronického podpisu lze 

podat daňové přiznání, aniž bychom museli jít na finanční úřad nebo bychom museli mít 

datovou schránku. [26] 

 

Kvalifikovaný certifikát (QCA) stál u České pošty do zdražení 190 Kč, od 

listopadového zdražení stojí 396 Kč a komerční certifikát (VCA) stojí 348 Kč. Ovšem i po 

tomto zdražení zůstává Česká pošta nejlevnějším poskytovatelem, i když cenový rozdíl už 

není tak výrazný jako dříve. Zdražení má vést k rozšíření a zkvalitnění služeb. Česká pošta 

používá nový šifrovací algoritmus SHA-2, který má klientům zajistit vyšší úroveň 

zabezpečení. Klientům odebírajícím větší množství certifikátů nabízí poskytnutí slevy 

5 - 40 %. [26] 
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Kvalifikovaný certifikát s platností na jeden rok vydává eIdentity za 474 Kč a První 

certifikační autorita (I.CA) za 495 Kč. Zatímco elektronický podpis podražil, cena 

elektronické značky poklesla z 2 856 Kč na 1 788 Kč. [26] 

 

Služba internetového bankovnictví je další možností, jak získat a uplatnit 

kvalifikovaný certifikát, protože je jednou z možností, jak autorizovat aktivní operace. 

ČSOB k internetovému bankovnictví nabízí certifikát Twins obsahující komerční certifikát 

pro přihlašování a kvalifikovaný certifikát pro podepisování operací. Oba certifikáty mají 

platnost jeden rok a pak je nutné je obnovovat. Certifikát se generuje u společnosti I.CA, 

ale klienti banky ČSOB za něj nic neplatí. Používat je ovšem mohou i pro jiné účely. Před 

rokem tato banka nabízela čipovou kartu včetně čtečky jako součást dražších balíčků, ale 

dnes je služba zpoplatněna vždy, samotný certifikát je ovšem bez poplatku a roční obnova 

je v ceně Aktivního a Exkluzivního konta, v případě ČSOB Konta se za roční obnovu platí 

200 Kč. Mimořádná obnova klienta vyjde na 400 Kč. [26] 

 

Komerční banka využívá podpisový certifikát a je sama certifikační autoritou. 

Tento certifikát uznávají některé zdravotní pojišťovny, ale nelze jej použít při komunikaci 

se státní správou. Ovšem kdyby uznávali podpisové certifikáty vytvořené bankami, vedlo 

by to k rozšíření elektronického podpisu. [26] 

 

2.4 Výhody a nevýhody elektronického podpisu 
 

Elektronický podpis umožňuje řadu výhod, ale existují samozřejmě i určité 

nevýhody, mezi které hlavně patří vyšší cena zřízení elektronického podpisu a potřeba 

internetového připojení 

 

Výhody elektronického podpisu: 

- elektronický podpis umožňuje ověření identity podepisujícího - příjemce ví, kdo je 

autorem či odesílatelem zprávy, 

- ověření integrity zprávy - příjemce má jistotu, že zpráva nebyla v průběhu 

transportu změněna, 

- zaručuje nepopiratelnost zprávy - odesílatel nemůže popřít, že danou zprávu 

s daným obsahem opravdu odeslal, 
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- nenapodobitelnost podpisu - prostředky k podepisování může mít daná osoba pod 

svou výhradní kontrolou, 

- snadná komunikace s úřady. [18] 

 

Nevýhody elektronického podpisu: 

- cena za zřízení certifikátu, 

- prodlužování certifikátu a platby s tím spojené, 

- nízká zodpovědnost lidí vůči svým heslům, 

- psychologické bariéry, 

- energetická závislost, 

- přístup k internetu, 

- práce s počítačem, 

- ztráta mezilidského kontaktu. 

 

Podle Jiřího Donáta [2] by měl elektronický podpis kopírovat svého předchůdce. 

Jedná se především o identifikaci či autentizaci, což je stvrzení, že autorem dokumentu je 

daná osoba, dále by měl podpis zajišťovat integritu dokumentu, to znamená důkaz, že 

dokument nebyl od okamžiku podpisu změněn. Rovněž neodmítnutelnost a důvěrnost, 

která má zajistit, že komunikace bude čitelná pouze pro mě a pro adresáta. Posledním 

požadavkem je certifikace, osvědčení nezávislé strany, že daná komunikace skutečně 

proběhla. 

 

Základní rozdíl mezi klasickým podpisem a podpisem elektronickým je v rozdílné 

trvanlivosti, přičemž trvanlivější je vlastnoruční podpis. Elektronický podpis je soubor 

jedniček a nul spojeným s jednou daným ověřovacím pravidlem, přičemž ověřovací 

pravidlo musí být stanoveno v době vzniku podpisu a je jedinou cestou k prokázání 

platnosti. U klasického podpisu rozvoj technologií nabízí stále nové možnosti ověření 

podpisu, které jsou stále dokonalejší. Zatímco u elektronického podpisu jsou možnosti 

ověření definovány v okamžiku vzniku. Problém nastává u archivace elektronického 

podpisu, protože řešení elektronický podpis nenabízí. Po několika desítkách let budeme 

elektronický podpis číst s velkými obtížemi, ale o to snazší bude jeho padělání. Řešením 

ovšem není ani vlastnoruční podpis. [2] 
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2.5 Druhy elektronických podpisů 
 

Existuje několik druhů elektronických podpisů, které se člení podle 

důvěryhodnosti. Za nejbezpečnější se považuje zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.  

 

Druhy elektronických podpisů 

Elektronické podpisy členíme podle míry důvěryhodnosti, podle toho jakou míru 

jim přikládáme, následuje výčet, tak jak jsou definovány v českém právním řádu vzestupně 

k nejdůvěryhodnějšímu: 

- elektronický podpis, 

- zaručený elektronický podpis, 

- zaručený elektronický podpis založený na certifikátu, 

- zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, 

- zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu od 

akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. [27] 

 

Pro běžnou emailovou komunikaci můžeme použít kterýkoliv podpis, pro 

komunikaci s orgány veřejné správy je třeba použít zaručený podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, pro 

využití uvnitř společnosti postačí zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu. [27] 

 

Dále se můžeme setkat s pojmy 

- kvalifikovaný podpis - zaručený elektronický podpis, 

- vylepšený elektronický podpis - kromě základních funkcí umožňuje např. šifrování 

obsahu zprávy, 

- kvalifikovaný podpis určený pro archivaci dat - dlouhodobé skladování dat, 

- hromadný podpis - podpisové schéma umožňující shlukování stávajících podpisů, 

- kruhový podpis - prokazování příslušnosti ke skupině uživatelů. Lze použít jako 

podpis za skupinu, ale se zachováním anonymity podepisujícího a s možným 

nesouhlasem ostatních členů skupiny, 

- skupinový podpis - skrytí podepisující strany ve skupině oprávněných uživatelů. 

[27] 
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Vícenásobné podpisy - datový soubor potřebuje podepsat několik uživatelů, 

příjemce by musel ověřovat pravost každého podpisu veřejnými klíči jednotlivých 

odesílatelů - řešení se nabízí pomocí hromadného, kruhového, nebo skupinového podpisu. 

[27] 

 

2.6 Využití elektronického podpisu 
 

 Využití elektronického podpisu je různé a odvíjí se od druhu elektronického 

podpisu, který můžeme využít v bankovnictví, elektronické obchodování, komunikaci 

s úřady, apod. 

 

Elektronický podpis obsahuje: 

a) údaje o odesílateli,  

b) údaje o vystaviteli certifikátu,  

c) jeho platnost, 

d) informace o použitém algoritmu hash funkce, veřejného klíče, samotný otisk, atd., 

e) informace, zda byl dokument od doby podepsání upravován, 

f) informaci o datu a čase podepsání, 

g) a další údaje. [28] 

 

Hlavní využití elektronického podpisu je v oblasti orgánů veřejné správy, a to při 

komunikaci mezi úřady navzájem nebo při komunikace občanů s jednotlivými úřady. 

V současnosti se nejvíce využívá v oblasti správy daní a v obecných správních řízeních. 

Podmínka pro komunikaci se státní správou jsou tzv. kvalifikované certifikáty občanů, 

jejichž vydáváním jsou akreditováni tři poskytovatelé certifikačních služeb. [9] 

 

Využití EP 

a) Elektronické obchodování 

Pokud zákazník využívá elektronické obchodování, šetří svůj čas, protože za kratší dobu 

navštíví více obchodů, vybírá z většího množství zboží s nižší cenou. 

U internetového nakupování se nám nemůže stát, že budou mít zavřeno. Klíčovou roli zde 

hraje elektronický podpis, který má význam jak pro zákazníka, tak prodejce. Elektronický 

podpis zajišťuje existujícího partnera a garantuje, že dokumenty a faktury nebyly cestou 

komunikační sítí změněny. 
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b) Bankovnictví 

Klient může disponovat se svým účtem na internetu, protože všechny jeho pokyny a 

příkazy podepisuje svým elektronickým podpisem, přičemž dochází k časové úspoře jak ze 

strany klienta, tak banky. Nemůžu opomenout klientovu úsporu nákladů, protože vyřízení 

přes internet je výrazně levnější než u přepážky. Jednoznačnou výhodou internetového 

bankovnictví je to, že platební příkazy může vyřizovat kdykoliv během dne a má přehled o 

stavu svého účtu. 

c) Ve státní správě a samosprávě 

Pokud si občan zřídí elektronický podpis, může se tímto podpisem identifikovat vůči 

úřadům na dálku, což umožňuje komunikaci mezi občanem a státní správou či 

samosprávou (např. podávání různých formulářů, prohlášení a daňových přiznání, 

přihlášek a žádostí, atd.). Toto je výhodné pro obě strany. Občané šetří čas a státní správa 

náklady na tisk a distribuci papírových dokumentů. 

d) Pro mezilidskou komunikaci 

U elektronické pošty je velmi snadné pozměnit zprávu, což způsobuje, že příjemce nikdy 

nemá jistotu, kdo mu zprávu odeslal, nebo zda ji někdo nepozměnil. Obdobný problém se 

týká obsahu webových stránek. [9] 

 

Z článku Zařiďme si přes internet jsem se dověděla, k čemu můžeme využít elektronický 

podpis: 

a) přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční dani a dani z nemovitostí, 

b) podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných, 

c) podání evidenčního listu důchodového pojištění, 

d) podání přihlášky nemocenskému pojištění a odhlášky z něj, 

e) žádost o sociální dávky a rodičovské příspěvky, 

f) komunikace se zdravotními pojišťovnami, 

g) komunikace s krajskými, městskými nebo obecními úřady. [15] 

 

V článku Umíme se podepsat [8] autor uvedl, že v roce 2005 bylo v ČR vydáno 

necelých 13 tisíc kvalifikovaných certifikátů. ČR má přibližně 8 milionů plnoletých 

občanů, takže držitelem kvalifikovaného certifikátu je zhruba každý šestistý občan nad 

18 let. Držiteli tohoto certifikátu je 0,16 % dospělé populace ČR, což je značně bídný 

výsledek. Dále se v článku uvádí, že ani snížení ceny elektronického podpisu nestačí 

k tomu, aby si jej pořídilo více občanů, protože nebude existovat dostatek agend, kde bude 



15 
 

možné podpis použít, a také pokud nebudou výhody dostatečně zpopularizovány tak, aby 

je občané vnímali jako výhodu. 

 

Na webových stránkách Ministerstva informatiky jsem zjistila, že za rok 2006 bylo 

akreditovanými společnosti vydáno 36 256 kvalifikovaných certifikátů a 3 420 614 

kvalifikovaných razítek. Ke konci roku 2006 bylo v ČR registrováno 35 050 platných 

kvalifikovaných certifikátů. Podrobnější čísla jsou uvedena v obr. 2.4 a obr. 2.5. [31] 

 

Obr. 2.4 Vydané kvalifikované certifikáty v roce 2006 podle měsíců 

 

Zdroj: [31] 

 

Obr. 2.5 Počty aktivních kvalifikovaných certifikátů v roce 2006 

 

Zdroj: [31] 
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Pro srovnání bych uvedla ještě část roku 2007, které jsou zobrazeny v obr. 2.6 

a obr. 2.7. Počet vydaných kvalifikovaných certifikátů v jednotlivých měsících kolísavě 

rostě a počet vydaných aktivních kvalifikovaných certifikátů stabilně roste. [32] 

 

Obr. 2.6 Vydané kvalifikované certifikáty v roce 2007 podle měsíců 

 

Zdroj: [32] 

 

Obr. 2.7 Počty aktivních kvalifikovaných certifikátů v roce 2007 

 

 

Zdroj: [32] 

 

V článku Internet zrychlí komunikaci s pojišťovnou [13] jsem se dověděla, jak lze 

s některými pojišťovnami komunikovat prostřednictvím internetu. 
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Všeobecná zdravotní pojišťovna umožnila zaměstnavatelům elektronickou 

komunikaci prostřednictvím adresy http://portal.vzp.cz. Pomocí tohoto portálu mohou 

zaměstnavatelé vyřizovat například přehledy, hromadné oznámení nebo obecné podání. 

K této komunikaci potřebuje zaměstnavatel přístupový komerční certifikát a kvalifikovaný 

podpisový certifikát. Dále je nutné naparování certifikátu na uživatele, které se provádí na 

okresní pojišťovně VZP, přičemž aplikace jsou přístupné do druhého dne. 

 

V případě jiných pojišťoven, mohou zaměstnavatelé využít pro komunikaci 

s těmito institucemi jejich společný portál, který nalezneme na adrese www.portalzp.cz. 

Jedná se o společný projekt pěti pojišťoven, kterými jsou Zaměstnanecká pojišťovna 

Škoda, Revírní Bratrská pokladna, Oborové zdravotní pojišťovny, České národní zdravotní 

pojišťovny a pojišťovny Metal-Aliance. Rovněž je nutné vlastnit elektronický podpis. 

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a Vojenská zdravotní pojišťovna používají 

službu poskytovanou Českou poštou, která je nazvaná Registrovaná elektronická pošta. 

Jedná se o elektronickou schránku, kterou si mohou zřídit občané i společnosti. Pomocí 

této schránky, mohou zákazníci České pošty komunikovat navzájem mezi sebou. Zásilky 

jsou bezpečné, jsou zabezpečovány nezávislým šifrováním a elektronickým podpisem. 

Tato služba se zřizuje na internetové stránce www.zpmvcr.cz. 

 

Poslední pojišťovnou, se kterou bylo možné komunikovat elektronicky byla 

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. Tato pojišťovna umožňovala komunikovat 

prostřednictvím Elektronické přepážky HZP. I tato aplikace byla založena na 

elektronickém podpisu a využití nejmodernějších bezpečnostní možností pro zabezpečení 

přenosu dat. Rovněž šlo použít Elektronickou podatelnu, která umožňovala příjem 

dokumentů s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo šifrování. Hutnická 

zaměstnanecká pojišťovna je v současnosti Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 

 

 Myslím si, že by elektronickému podpisu značně prospělo, kdyby se rozšířila 

možnost využití elektronického podpisu, protože lidé nevidí ve využívání výhody, které 

jim tato možnost podepisování přináší. V současnosti lidé spatřují v používání tohoto 

podpisu spíše nevýhody, kterým je hlavně cena zřízení. 
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2.7 Papírový versus elektronický dokument 
 

Smyslem této kapitoly je srovnání používání papírového a elektronického 

dokumentu. Dále jsem uvedla srovnání přenosu dokladů mezi dvěma subjekty včetně 

grafického znázornění. Nakonec jsem shrnula výhody a nevýhody elektronického 

dokumentu. 

 

Papírový versus elektronický dokument 

Zákon o elektronickém podpisu je v ČR v platnosti už od října 2000, který 

zrovnoprávňuje papírové formy dokumentů s elektronickými dokumenty podepsanými 

elektronickým podpisem, ale je stále velké množství dokladů vyhotovovaných a zasílaných 

v papírové podobě. Většina účetních dokladů je zpracována v elektronické podobě, 

samotné účetnictví rovněž, ale poměrně velká část uživatelů stále preferuje odesílání 

dokladů svým partnerům v papírové podobě a archivaci také v papírové podobě. [30] 

 

 

 

Přenos dokladu mezi dvěma subjekty 

V případě, že společnost používá papírovou formu dokladů (obr. 2.8), situace může 

vypadat tak, že společnost přijímá papírovou objednávku příslušným zaměstnancem, který 

ji rozbalí a předá dál určené osobě dle příslušnosti. Tento zaměstnanec ji přepíše do 

počítače, kde rezervuje zboží (nebo vystavuje objednávku zboží od dodavatele v případě, 

že není na skladě a odesílá jí opět na papíře). Po dodání zboží od dodavatele je předán 

dodací list a faktura v papírové podobě, opět přepis do počítače. Dojde k zaevidování zboží 

na sklad a závazky vůči dodavateli, následuje vystavení faktury dodavateli a poté je zboží 

s vytištěným dodacím listem odesláno zákazníkovi. [30] 

 

Tímto zbytečným převáděním dokumentu z jedné formy na druhý se stává systém 

velmi neefektivním, přičemž dochází k znehodnocení už jednou vykonané práce a také 

zpomalení. [30] 
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Obr. 2.8 Přenos dokladu mezi dvěma subjekty 

 

Zdroj: [30] 

 

Obr. 2.9 Tok dokladů mezi dvěma subjekty 

 

Zdroj: [30] 

 

Jak je z obr. 2.9 patrné, je tento způsob mnohem rychlejší než předcházející 

papírový. Všechny kroky probíhají v elektronické podobě. Nejdříve je zaslána objednávka, 

následuje potvrzení, případně změna objednávky a akceptace zákazníkem. Společnost 

odesílá dodací list a fakturu rovněž v elektronické podobě. [30] 
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Výhody elektronického dokumentu 

- použitím elektronického dokumentu plyne značná úspora nákladů na vyhotovení 

dokladů, 

- úspora nákladů za poštovné, 

- úspora lidské práce, 

- zrychlení komunikace, 

- automatizace účetnictví, 

- zpřehlednění procesů, 

- zamezení vzniku chyb, 

- zkrácení doby splatnosti faktur, 

- usnadnění a urychlení kontroly, 

- šetrnost k životnímu prostředí, 

- napojení na elektronický platební styk. [30] 

 

Používáním elektronických dokumentů se zvyšuje produktivita práce 

v administrativě společnosti, pružnější přístup k požadavkům zákazníků, pozitivní vliv na 

peněžní toky. [30] 

Nevýhody elektronického dokumentu 

- ochrana dokumentu, 

- zabezpečení dokumentu, 

- finanční náročnost zavedení. [30] 

 
Společnosti stále upřednostňují papírování před elektronickým podpisem, certifikát 

je pro ně nedůvěryhodný. Více než certifikátu věří telefonickému hovoru. Přitom 

povinností státních institucí a úřadů je přijímání emailu s e-podpisem. K přijímání mailů 

slouží e-podatelny a komunikace s úřady bývá bezproblémová. [4] 

 

Ze zákona nemají povinnost ani velké soukromé společnosti přijímat a reagovat na 

e-podpis, ale když jim přijde email na emailovou adresu, přijali ho a má to právní 

následky. Vždy je lepší zkontrolovat firemní web, zda na něm není uvedena informace, že 

společnost přijímá elektronicky podepsané maily. Pokud to tam není uvedeno, je 

výhodnější využít klasickou papírovou formu a zaslat to poštou. I když některé společnosti 

či banky nepřijímají žádosti s e-podpisem, umožňují vyřízení záležitostí například přes 

zákaznickou linku. [4] 
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V roce 2005 došlo k povinnému zavádění elektronických podatelen. Novelizací byl 

zařazen do zákona o elektronickém podpisu termín elektronická podatelna, kterou se 

rozumí pracoviště orgánu veřejné moci určené pro příjem a odesílání datových zpráv. Tyto 

podatelny byly zřízeny na základě nařízení vlády č. 304/2001. Další novinkou bylo 

zavedení elektronické značky, čímž je možné vytváření elektronického podepisování bez 

fyzické přítomnosti člověka. Elektronickou značkou můžeme definovat údaje 

v elektronické podobě, které jsou spojené s elektronickými daty, které splňují několik 

podmínek. Mezi podmínky patří jednoznačné spojení s označující entitou a umožňující její 

identifikaci, byly vytvořeny pomocí technických prostředků, které může označující strana 

udržet pod svou výhradní kontrolou. K označení datové zprávy jsou připojeny takovým 

způsobem, že je možné zjistit její případnou modifikaci. Mezi nové pojmy patří i časové 

razítko, které vyjadřuje skutečnost, že datový objekt existoval před určitým časem. Tento 

čas je okamžikem podpisu žádosti na autoritě časových razítek. [10] 

 

Elektronické podatelny mají umožňovat: 

- příjem a odesílání datových zpráv dálkovým přístupem i na nosiči dat, 

- kontrolu, zda jsou zprávy čitelné a schopné dalšího zpracování v orgánu veřejné 

moci, 

- ověření platnosti certifikátu náležejícího k elektronickému podpisu, 

- předání ověřeného podání k dalšímu řízení. [10] 

 

2.8 Technický popis 
 

Tato kapitola se zaměřuje na fungování elektronického podpisu, šifrování a HASH 

funkce. Nejdůležitější účel elektronického podpisu je jednoznačná a naprosto spolehlivá 

identifikace uživatele, čehož je docíleno pomocí kryptografie. 

 

Kryptografie 

Tento obor nabízí způsoby utajení důvěrných informací a také jejich zabezpečení. 

Při poohlédnutí do historie zjistíme, že se různé typy šifer a způsobů utajení objevují již od 

nepaměti. Např. ve starém Řecku namotávali pruh tkaniny na tyče o různých průměrech 

a pak na ně podélně psali vzkazy. Ten, kdo si měl být schopen vzkaz přečíst, musel vědět, 

na jaký průměr tyče musí tkaninu opět namotat, aby byl čitelný. Dnes bychom takový 
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způsob mohli nazvat jako obdobu symetrické šifry. Samozřejmě nejrychlejší vývoj v této 

oblasti můžeme pozorovat v obdobích obou světových válek a nyní v období nástupu 

moderních a rychlých počítačů s dostatečným výkonem. [33]   

 

Pro utajení informací v kryptografii používáme šifry. Pomocí šifrovacího algoritmu 

se matematickými metodami převede vstupní čitelná informace do nečitelné podoby, 

přičemž pro tento proces používáme šifrovací klíč. Po doručení zašifrované zprávy 

příjemci je nutný opačný proces, tedy dešifrování zprávy. K tomu, abychom mohli zprávu 

úspěšně dešifrovat, potřebujeme znát, jakým šifrovacím algoritmem byla zpráva 

zakódována a také šifrovací klíč. Toto se nazývá symetrický šifrovací algoritmus, 

u kterého se ale vyskytuje jeden problém, a to sice to, že zprávu doručíme zašifrovanou, 

takže zde je vše v pořádku, jak ale bezpečně sdělit příjemci šifrovací klíč? Samozřejmě 

jsou situace, kde to není problém, ale v případech, kdy vyžadujeme dokonalé zabezpečení, 

je předání klíče již dost velkou bezpečnostní mezerou. Z tohoto důvodu se vyvinuly 

asymetrické šifrovací algoritmy. [33] 

 

Symetrický versus asymetrický šifrovací algoritmus 

 

Princip symetrického šifrovacího algoritmu byl již lehce popsán, nicméně když 

se budeme držet obrázku č. 2.10, tak je průběh následující: 

- máme zprávu, kterou chceme poslat, 

- zprávu zašifrujeme pomocí šifrovacího klíče, 

- zakódovanou zprávu doručíme příjemci, 

- příjemce zprávu dešifruje za pomocí stejného šifrovacího klíče, jaký jsme použili při 

šifrování. 

Jednoduché a účinné, nicméně jak jsem se již zmínila, je zde problém, jak bezpečně 

předat příjemci šifrovací klíč. [33] 
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Obr. 2.10 Symetrické šifrování 

 

Zdroj: [33] 

 

Mezi nejznámější symetrické šifry můžeme zařadit např. DES, 3DES, Blowfish, 

IDEA. [33] 

 

Princip asymetrického šifrovacího algoritmu (obr. 2.11) je oproti symetrickému 

trochu složitější a hlavně jeho zpracování obvykle trvá výrazně déle, z důvodu používání 

složitějších matematických operací. U tohoto algoritmu nepoužíváme šifrovací klíč, ale 

tzv. klíčový pár, který je složen ze soukromého a veřejného klíče. Zatímco veřejný klíč je 

znám všem osobám, se kterými komunikujeme, tak soukromý klíč zůstává utajen pouze 

jeho vlastníkovi. V praxi to funguje tak, že zprávu, která je zašifrovaná veřejným klíčem 

lze dešifrovat pouze klíčem soukromým a naopak. Nejznámějšími asymetrickými 

šifrovacími algoritmy jsou RSA a ECC. [33] 

 

Obr. 2.11 Asymetrické šifrování 

 

 

Zdroj: [33] 
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Elektronický podpis (digitální) 

Pokud se podíváme již konkrétně na elektronický podpis a na jeho strukturu, tak 

zjistíme, že se zde využívá asymetrického šifrování ve spojení s HASH funkcí. HASH 

funkce je zde využívaná pro vytvoření „otisku”, aneb pokud použijeme funkci HASH na 

nějaký soubor (např. dokument), což je vlastně vždy jen posloupnost čísel, tak se nám 

vygeneruje jedinečný otisk – na výstupu bude číslo o dané délce, které bude jednoznačně 

reprezentovat vstupní data. Opačný proces, tj. získání dat pomocí čísla HASH je nemožné. 

Výsledný HASH po té zašifrujeme soukromým klíčem podepisující osoby a vznikne tak 

podpis. [33] Princip si lépe vysvětlíme z následujícího obrázku. 

 

Obr. 2.12 Princip elektronického podpisu 

 

 

 

Zdroj: [33] 

 

Z obrázku je patrné, že poté, co je podepsaná zpráva doručena příjemci, tak je 

potřeba udělat následující tři operace: 

1.  vytvořit HASH z původní zprávy, 

2.  dešifrovat podpis - doručený HASH, 

3.  porovnat, zda jsou obě HASH čísla stejné. [33] 
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A pokud vše dopadne dobře, aneb úspěšně dešifrujeme doručený HASH veřejným 

klíčem a obě HASH čísla jsou stejné, tak máme jednak ověřenou totožnost a zároveň 

jistotu, že s daty po cestě nikdo nemanipuloval (to by pak HASHe nebyly stejné). [33] 

 

2.9 Analýza konkrétního rozsudku 
 

Nyní se seznámíme s rozsudkem Nejvyššího soudu [40] týkající se cestovní 

smlouvy, která byla sjednána prostřednictvím formuláře na webových stránkách, ale 

nebyla opatřena elektronickým podpisem. 

 

Formulář umístěný na webových stránkách žalobkyně nevyhovuje požadavku 

adresnosti návrhu na uzavření smlouvy, protože není určen konkrétní osobě. Návštěvníkem 

vyplněný formulář o zájezd nebyl potvrzen žádným podpisem, proto dokument nemohl být 

považován za cestovní smlouvu, ale pouze jako impuls pro cestovní kancelář, aby se 

zákazníkem uzavřela písemný návrh smlouvy, popř. elektronickou smlouvu se zaručeným 

elektronickým podpisem.  

 

Okresní soud zamítl žalobu, ve které se žalobkyně domáhala po žalovaném 

zaplacení vyfakturované částky včetně úroku z prodlení. Soud se rozhodl, že cestovní 

smlouva nebyla uzavřena a žalobkyně se nemůže domáhat storno poplatků. 

 

Krajský soud rozsudek okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů 

odvolacího řízení. Žalovaná zaslala vyplněný formulář označený jako „cestovní smlouva – 

závazná přihláška“ prostřednictvím emailové adresy žalobkyni, načež žalobkyně žalované 

vyfakturovala cenu a žalovaná následně odstoupila od smlouvy telefonicky a poté dopisem. 

Soud dospěl k názoru, že smlouva je neplatná. Odvolací soud došel k závěru, že smlouva 

nebyla uzavřena platně, protože nebyla splněna podmínka písemnosti. 

 

Domnívám se, že nejdříve by soudy měly řešit existenci smlouvy a až následně, co 

je na smlouvě špatně, případně její platnost. Podle Občanského zákoníku § 852a odst. 2 

návrh předkládá cestovní kancelář zákazníkovi. Z toho důvodu je smlouva neplatná. 

Nejvyšší soud rozhodl, že smlouva nesplňuje náležitosti, protože zde chybí elektronický 

podpis. Myslím si, že za elektronický podpis se dá považovat samotná emailová adresa, 

proto není rozhodnutí tohoto soudu správné.  
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3 Zřízení elektronického podpisu 
 

Tato kapitola má objasnit jakým způsobem lze v České republice zřídit 

elektronický podpis, kdo může vydávat elektronické podpisy a komu je elektronický 

podpis určen atd. 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, elektronický podpis vydávají certifikační 

autority, které byly akreditovány Ministerstvem vnitra, a v současnosti jej může vydávat: 

- První certifikační autorita, a.s., 

- Česká pošta s.p., 

- eIdentity a.s. 

Nejen, že každá certifikační autorita vydává elektronický podpis za různou cenu, 

ale existuje i různý stupeň pracnosti s jeho získáním. [34]  

 

3.1 Zřízení elektronického podpisu pomocí zprostředkovatele 
 

Elektronický podpis lze zřídit i prostřednictvím zprostředkovatelů, které můžeme 

najít na internetu a jako příklad bych uvedla webovou stránku http://www.digitalni-

podpis.cz/. Na této internetové stránce uvádí, že za zájemce o elektronický podpis vyřídí 

papírování i přípravu podkladů pro certifikační autoritu, přičemž podklady ke zřízení 

dodávají do dvou dnů. Rovněž nabízejí pomoc při instalaci a zprovoznění podpisu. 

Nabízejí služby s plným servisem, které zahrnují výběr a vyplnění dokumentů, 

vygenerování elektronické žádosti o vydání elektronického podpisu, dále uzavření smlouvy 

o poskytování certifikačních služeb u certifikační autority a také instalaci a zprovoznění 

elektronického podpisu. Druhou službu nabízejí s online servisem, která obsahuje 

vyplněnní veškerých dokumentů, zaslání těchto dokumentů e-mailem, návod na 

vygenerování žádosti o vydání podpisu a párování klíčů, samozřejmostí je telefonická 

konzultace a online servis, jenž poskytují v rámci celé ČR.  
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Obr. 3.1 Ceník za zřízení elektronického podpisu 

 

 

Zdroj: [24]  

 

V tomto ceníku nejsou zahrnuty ceny, které jsou účtovány certifikační autoritou. 

Poplatek za každý zaručený elektronický podpis činí 330 Kč bez DPH a poplatek za 

každou elektronickou značku je 1490 Kč bez DPH. Důležité je uvést, že zaručený 

elektronický podpis zřizují ve spolupráci s Českou poštou. Po roce tomuto certifikátu končí 

platnost, pokud se uživatel rozhodne pro prodloužení podpisu, zaplatí certifikační autoritě 

poplatek ve výši 160 Kč bez DPH. [23] 
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Pro srovnání bych uvedla ještě jednu internetovou stránku, kde lze zřídit 

elektronický podpis, kterou je http://www.proconsulting.cz/elektronicky-podpis.html. Na 

této stránce nabízí čtyři varianty zřízení elektronického podpisu, které se realizují přes 

Českou poštu. [34]  

1. varianta: on-line příprava dokumentů 

Tato varianta je založena na telefonické nebo e-mailové konzultaci. Po odeslání 

objednávky zřízení elektronického podpisu kontaktují zájemce, se kterým společně 

připraví podklady, které jsou potřeba pro vyřízení podpisu na kontaktním místě České 

pošty. Rovněž poradí s instalací certifikátu do počítače. Dodací lhůta je 3 - 5 dní od přijetí 

platby na zálohovou faktoru. 

2. varianta: on-line příprava dokumentů expres 

Zřízení je shodné s první variantou, rozdíl je pouze v době dodání, která je zde do 24 hodin 

od přijetí platby na zálohovou fakturu. 

3. varianta: na klíč 

V této variantě probíhá zřízení elektronických podpisů v kanceláři společnosti zájemce, 

pokud se jedná o společnost nebo u zájemce doma, přičemž zájemce nemusí chodit na 

pobočku České pošty.  Dodací lhůta se pohybuje mezi 7 - 14 dny od přijetí objednávky 

v závislosti na místu realizace elektronických podpisů. 

4. varianta: na klíč v sídle společnosti 

Varianta, při které se elektronický podpis zřizuje v sídle společnosti zprostředkovatele 

elektronického podpisu, přičemž dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 7 - 14 dnů od přijetí 

objednávky. [35] 

 

Obr. 3.2 Cena za služby spojené se zřízením elektronického podpisu (bez DPH) 

 

1. varianta: on-line příprava dokumentů 
za 1. elektronický podpis 1 890 Kč 

za každý další  490 Kč 

  
2. varianta: on-line příprava dokumentů expres 
za 1. elektronický podpis 2 990 Kč 

za každý další  890 Kč 
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3. varianta: na klíč 
za 1 - 5 elektronických podpisů 5 990 Kč 
za 6 - 10 elektronických podpisů 8 490 Kč 
za 11 a více podpisů 9 490 Kč 

  
4. varianta: na klíč v sídle společnosti 
za 1. elektronický podpis 3 990 Kč 

za každý další  990 Kč 
 

Zdroj: [35]  

 

 Zřízení zaručeného elektronického podpisu pro nepodnikající fyzickou osobu 

pomocí zprostředkovatelů je značně drahé. Domnívám se, že pokud si fyzická osoba bude 

chtít zřídit elektronický podpis, bude pro ni vhodnější navštívit jednu z certifikačních 

autorit, protože značně ušetří a navíc zřízení nezabere tolik času. Myslím si, že zřízení 

prostřednictvím zprostředkovatelů je výhodné pro společnosti, protože ušetří čas a navíc 

s každým dalším současně zřízeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou 

se cena zřízení snižuje. Pokud se společnost rozhodne si elektronický podpis založit přímo 

u certifikační autority, neušetří tolik jako nepodnikající fyzická osoba, protože to 

společnost stojí náklady obětované příležitosti, kdy zaměstnanec mohl dělat jinou práce, 

ale zřizoval zaručený elektronický podpis u certifikační autority a společnost mu musí 

vyplatit mzdu. 

 

3.2 Zřízení elektronického podpisu u České pošty 
 

Pro zřízení elektronického podpisu jsem si zvolila Českou poštu, ovšem 

elektronický podpis vydávají pouze pobočky České pošty se službou Czech POINT. Před 

samotnou návštěvou České pošty je nutné připravit si dokumenty, které jsou potřebné pro 

zřízení elektronického podpisu. Na webových stránkách www.postsignum.cz jsou 

ke stažení potřebné smlouvy, jenž jsou rozděleny podle toho, komu jsou určeny. Jsou zde 

smlouvy pro zákazníky, kterými jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelé. 

V mém případě se jedná o zákazníka – nepodnikající fyzická osoba. 

 

Pro zřízení zaručeného elektronického podpisu je potřeba si připravit dokument 

nazvaný Údaje pro vydání certifikátu a Smlouvu o poskytování certifikačních služeb pro 
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fyzické osoby. Nyní bych se zaměřila na samotné vyplnění těchto dokumentů, které se mi 

jeví jako obtížné. [19] 

 

 První co začnu vyplňovat je Smlouva o poskytování certifikačních služeb pro 

nepodnikající fyzické osoby, která je rozdělena do 6 částí. První část nazvaná smluvní 

strany vyplňuje zákazník základní informace týkající se jeho osoby jako je jméno 

a příjmení, bydliště a telefon. Česká pošta v této části doplní pouze to, na které poště se to 

zřizuje. Nic náročného na této části neshledávám. V druhá část je pojmenovaná jako trvání 

smlouvy, což se mi zdá zvláštní z toho důvodu, že certifikát se vydává na jeden rok, 

a proto nerozumím, proč si zde má zájemce vybrat, zda se smlouva uzavírá na dobu určitou 

nebo neurčitou. Ovšem pracovníkem České pošty mi bylo vysvětleno, že doba určitá je 

tam z toho důvodu, že pokud nějaká společnost zanikne k určitému datu, může si zvolit 

možnost na dobu určitou a zadat stejné datum jako zánik společnosti. Toto vysvětlení není 

optimální, protože společnost neví, kdy přesně výmaz proběhne. Navíc to zřizuji pro 

nepodnikající fyzickou osobu. Následuje rozsah poskytovaných služeb, kde zákazníka 

informují o službách poskytovatele, na které má nárok. Ve čtvrté části jsou uvedeny 

obecné parametry poskytovaných služeb. Zajímají se, zda zákazník uděluje či neuděluje 

souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu či propagace produktů 

a služeb poskytovatele, dále zda zákazník požaduje zasílat nebo nezasílat upozornění na 

končící platnost certifikátu a také zda požaduje přidělit či nepřidělit identifikátor klienta 

MPSV, což znamená zkratka Ministerstva práce a sociálních věcí. Předposlední část je 

zaměřena na společná a závěrečná ustanovení a v poslední části jsou podpisy smluvních 

stran, přičemž si to zákazník nemůže podepsat doma a přijít už s podepsanou smlouvou na 

pobočku České pošty, ale musí to podepsat na pobočce pošty, kde to zároveň podepíše 

i druhá strana. [19] 

 

 Druhý dokument, který je nutné si připravit předem, jsou Údaje pro vydávání 

certifikátu, opět pro nepodnikající fyzickou osobu. Tato smlouva má oproti předchozí 

smlouvě pouze pět částí. V prvním bodě jsou údaje o zákazníkovi, které jsou ovšem 

stručnější, protože požadují pouze jméno, příjmení, rodné číslo, případně tituly před a za 

jménem. Druhá část je nazvaná údaje o osobních certifikátech, kde je nutné zvolit si mezi 

kvalifikovaným osobním certifikátem a komerčním osobním certifikátem. Dále jsou zde 

uvedeny povinné a nepovinné položky certifikátu. Mezi povinné patří první část a navíc je 

zde emailová adresa. K nepovinným se řadí kontaktní adresa, jiné jméno a další e-mailové 
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adresy. V tomto bodu autoritu zajímá, zda mají vydaný certifikát zveřejnit nebo naopak 

nezveřejnit na webových stránkách certifikační autority, a také jestli mají vložit či nevložit 

Identifikátor klienta MPSV do kvalifikovaného certifikátu. Ve třetím bodě jsou uvedeny 

údaje o ostatních certifikátech. Tato část je téměř shodná s předchozí, ovšem zajímá je, zda 

požaduji vydání kvalifikovaného systémového certifikátu nebo komerční serverového 

certifikátu, pak následují povinné a nepovinné položky jako v předchozí části. Rovněž je 

pro ně důležité vědět, zda požadujeme zveřejnit nebo nezveřejnit vydaný certifikát na 

webových stránkách certifikační autority. Předposlední bod je podpis zákazníka a poslední 

částí je ověření podpisu zákazníka pracovníkem České pošty, kde se uvádí jméno 

a příjmení ověřovatele včetně jeho podpisu a uvedení data. [19] 

 

Jestliže je žadatelem fyzická osoba nepodnikající (jednotlivec) se musí dostavit 

osobně, není možné zplnomocnění zástupce nebo provést dálkové vydání certifikátu. 

K vyřízení je potřeba si s sebou přinést vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních 

služeb a jsou nutné dva výtisky, které budou nepodepsané. Samozřejmě se musí vyplnit 

údaje pro vydání certifikátů. Žadatel u sebe musí mít dva doklady, pokud se jedná 

o občana ČR, požaduje se občanský průkaz nebo cestovní pas a druhým dokladem může 

být cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz ZTP nebo rodný list. Dále budou chtít 

vygenerovanou žádost o certifikát na USB flash paměti nebo ID žádosti uložené na 

webovém serveru. A poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma 

v případě, že tuto poukázku vlastním. [19] 

 

Tímto dochází k vydání certifikátu, který bude uložen na USB flash paměť 

k elektronické žádosti o certifikát, případně bude zaslán emailem. Vydaný certifikát se 

musí před použitím nainstalovat. [19] 

 

Pokud bych měla srovnat postup vydávání kvalifikovaných a komerčních 

certifikátů nepodnikající fyzické osoby a podnikající fyzické osoby (OSVČ) a zástupce 

právnické osoby, bude to následující. 

 

Nejjednodušší to bude mít nepodnikající fyzická osoba, protože ji k vydání 

certifikátu postačí 2x vyplněná Smlouva o poskytování služeb certifikační autority 

a jednou vyplněný formulář Údaje pro vydání certifikátu, který zákazník podepisuje před 
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pracovníkem České pošty, s.p. K tomu, aby mohl být certifikát vydán jsou nutné dva 

doklady totožnosti, přičemž jeden z nich musí být občanský průkaz nebo cestovní pas. [19] 

 

Podnikající fyzická osoby potřebuje k zřízení certifikátu živnostenský list, případně 

jiný zřizovací dokument, ve kterém je uvedeno IČ a musí se jednat o originál nebo úředně 

ověřenou kopii. Rovněž musí dvakrát vyplnit Smlouvu o poskytování certifikačních 

služeb, která musí být podepsaná fyzickou osobou (majitelem). Seznam pověřených osob 

je součástí smlouvy a nutně obsahuje aspoň jednu pověřenou osobu, kterou může být 

i majitel. Žadatel vyplňuje úvodní list seznamu žadatelů. Tento dokument podepisuje 

pověřená osoba před pracovníkem České pošty. Dále žadatel přináší přílohu seznamu 

žadatelů, jenž obsahuje údaje pro vydání certifikátu. Samozřejmě je nutný platný občanský 

průkaz nebo cestovní pas. Pokud by byl žadatel cizinec, předkládá cestovní, diplomatický, 

služební nebo jinak nazvaný pas vydaný cizím státem nebo průkaz o povolení pobytu 

vydaný orgány ČR. Pokud je žadatel občanem členského státu EU a některých dalších 

států, může předložit osobní doklad vydaný k prokazování totožnosti na území příslušného 

státu. [19] 

 

K vydání certifikátu zástupce právnické osoby je potřeba Výpis z obchodního 

rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce nebo zřizovací listinu s dokladem 

o jmenování nebo zvolení statutárního zástupce organizace. Rovněž se musí jednat  

o originály nebo úředně ověřené kopie. Dále je potřebná smlouva o poskytování služeb 

certifikační autority, která je podepsaná statutárním zástupcem organizace. V seznamu 

pověřeným osob je uvedena osoba, která se dostaví na kontaktní místo. Statutární zástupce 

organizace musí tento seznam podepsat. Přikládá se úvodní list seznamu žadatelů, který 

podepisuje pověřená osoba před pracovníkem České pošty. Příloha seznamu žadatelů pro 

každého žadatele o certifikát. Každý žadatel o certifikát si sebou musí přinést platný 

občanský průkaz nebo cestovní pas. Cizinec musí přinést totéž, co je uvedeno u podnikající 

fyzické osoby. [19] 

 

Každý si s sebou musí na USB flash paměti přinést vygenerovanou elektronickou 

žádost o certifikát nebo ID žádosti uložené na www serveru. [19]  Smlouvy o poskytování 

certifikačních služeb jsou shodné pro všechny zákazníky, liší se pouze v tom, komu jsou 

určeny. 
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Zřízení elektronického podpisu je značně obtížné. Samotní zaměstnanci certifikační 

autority nejsou schopni poskytnout informace týkající se nejasných bodů u vyplňování 

smluv. Zaměstnanci dokumentům sami nerozumí, tudíž nemohou poradit zájemcům 

o zřízení elektronického podpisu. 

 

3.3 Zřízení elektronického podpisu u První certifikační autority 

Zřízení elektronického podpisu u První certifikační autority si vysvětlíme na 

následujícím obrázku, který znázorňuje získání certifikátu. 

Obr. 3.3 Proces získání certifikátu u První certifikační autority 

 

 

Zdroj: [36] 

 

V prvním kroku se musíme rozhodnout, pro jaké účely certifikát potřebujeme 

a podle toho vybrat správný druh certifikátu. Pro účely zřízení elektronického podpisu je 

možné využít kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát a TWINS. [37] 

 

 Kvalifikovaný certifikát je vytvořen v souvislosti s aktuálními požadavky dané 

legislativou. Tento certifikát je vhodný pro komunikaci občanů se státní správou 
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a samosprávou, rovněž pro komerční účely. Tento certifikát využívají občané, společnosti, 

úřady, lékaři, advokáti a další, kteří často komunikují s Českou správou sociálního 

zabezpečení, finančními úřady, zdravotními pojišťovnami a atd. Kvalifikovaný certifikát se 

využívá k vytváření elektronického podpisu a ověřování elektronických podpisů. [37] 

 

 Komerční certifikát se používá v uzavřených systémech, mezi účastníky je 

bezpečná komunikace a současně je uzavřena smlouva, která také řeší podmínky 

komunikace. Lze jej použít pro tvorbu elektronického podpisu. Užívá se rovněž tam, kde 

nelze podle legislativy použít kvalifikované certifikáty, to je pro šifrování a autentizaci. 

[37] 

 

 TWINS je kombinace kvalifikovaného a komerčního certifikátu. Zákazník může 

využívat služby elektronického podpisu i služby autentizace a šifrování. [37] 

 

Dále bych uvedla dokumenty potřebné k žádosti. 

Pro vydání kvalifikovaného certifikátu nebo certifikátu TWINS nepodnikající 

uživatel potřebuje občanský průkaz (cizinec pas) a druhý doklad totožnosti, kterým může 

být karta zdravotní pojišťovny, pas, řidičský průkaz a další. Pokud chce vydat certifikát 

podnikatel nebo OSVČ potřebuje k tomu také občanský průkaz, další doklad totožnosti 

a navíc musí doložit existenci společnosti (např. výpisem z obchodního rejstříku, 

živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČA). 

V případě, že o vydání žádá zaměstnanec, dokládá občanský průkaz, další průkaz 

totožnosti a rovněž musí doložit existenci společnosti jako v předchozím případě. Musí 

doložit potvrzení o zaměstnaneckém poměru, které musí být podepsané osobou s právem 

jednat za příslušného zaměstnavatele a na dokumentu se uvádí jméno, příjmení a funkce 

oprávněné osoby. Občanský průkaz a další doklad totožnosti potřebuje uživatel, pokud se 

má jednat o pseudonym. [38] 

 

 U komerčního certifikátu potřebuje nepodnikající uživatel pouze občanský průkaz 

a cizinec pas. Právnická osoba potřebuje občanský průkaz a musí doložit existenci 

společnosti např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení Českého 

statistického úřadu o registraci a přidělení IČ a dokument opravňující k jednání za 

společnost (např. úředně ověřená plná moc, jmenovací listina, případně obojí). 

Zaměstnanec potřebuje občanský průkaz a doložení existence spolčenosti, včetně potvrzení 
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o zaměstnaneckém poměru. Potvrzení musí být podepsáno osobou s právem jednat za 

zaměstnavatele, rovněž se uvádí jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby. [38] 

 

3.4 Srovnání zřízení elektronického podpisu u České pošty a První 
certifikační autority 
 

 Jednoznačnou výhodou pro Českou poštu je počet poboček. Většina pošt má 

dostupnou službu CzechPoint, kde lze zřídit elektronický podpis. V Ostravě je těchto 

poboček přes 30. Zatímco u První certifikační autority lze zřídit elektronický podpis pouze 

na jednom  místě v Ostravě a to v sídle společnosti Czechinvest, kde je nutné si schůzku 

domluvit předem. Při srovnání cen je výhodnější si zřizovat elektronický podpis u České 

pošty, protože cena u První certifikační autority činí 495 Kč za kvalifikovaný certifikát, 

zatímco u České pošty je cena pouze 396 Kč. Pokud bych měla uvést i komerční 

certifikáty, cena u České pošty je 348 Kč a u První certifikační autority 395 Kč. Obě 

varianty teda vychází výhodněji u České pošty. [20, 39] 

 

 První certifikační autorita nemá na webových stránkách smlouvy, které je nutné 

vyplnit předem. Česká pošta má sice na webových stránkách smlouvy k vyplnění, bohužel 

je obtížné je vyplnit. 

 

 Nepodnikající osoby potřebují ke zřízení kvalifikovaného certifikátu První 

certifikační autority a České pošty i u komerčního certifikát pouze občanský průkaz, 

v případě cizince pas a druhý doklad totožnosti. Pro vydání komerčního certifikátu u První 

certifikační autority není potřebný druhý doklad. 

 

 Podnikatelé a OSVČ musí mít u zřízení kvalifikovaného podpisu občanský průkaz, 

případně pas, druhý doklad je potřebný pouze kvalifikovaného certifikátu u První 

certifikační autority. Dále musí doložit existenci společnosti např. živnostenským listem. 

U komerčního certifikátu První certifikační autority je dále potřebný dokument opravňující 

k jednání za společnost. 

 

 Zástupce právnické osoby, zaměstnanec potřebuje ke zřízení certifikátu u České 

pošty pouze občanský průkaz a výpis z OR nebo zřizovací listinu s dokladem o jmenování 

statutárního zástupce organizace. První certifikační autorita vyžaduje u kvalifikovaného 
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certifikátu občanský průkaz, další doklad totožnosti, musí doložit, že společnost existuje 

a také mít potvrzení o zaměstnaneckém poměru. Pro vydání komerčního certifikátu této 

autority jsou doklady totožné, ale postačí jeden doklad totožnosti, kterým je občanský 

průkaz, případně pas. 

 

 První certifikační autorita umožňuje zřízení elektronického podpisu pod 

pseudonymem. Ke zřízení kvalifikovaného certifikátu je potřeba dvou dokladů totožnosti. 

Komerční certifikát se v této podobě nevydává.  
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4 Analýza znalosti a důvodu nevyužívání elektronického 
podpisu 
 
 

Cílem této diplomové práce je analyzovat znalost a důvod nevyužívání 

elektronického podpisu. Z toho důvodu musím provést marketingový výzkum, při kterém 

se vychází z následujícího dvouetapového schématu. [5] 

 

Obr. 4.1 Proces marketingového výzkumu 

Zdroj: [5] 

 

4.1 Přípravná fáze 
 

Definování problému 

 Elektronický podpis je možné používat už několik let, bohužel je lidmi stále málo 

využíván. Ve skutečnosti může lidem ušetřit čas i peníze, ale ani tohle je nevede k tomu, 

aby jej začali používat. 

 

Definování cíle 

 Cílem bude analyzovat znalost a důvod nevyužívání elektronického podpisu. 

Hodlám oslovit 100 respondentů, čímž chci zjistit, proč respondenti nevyužívají 

elektronický podpis. 

 

 

 

 
PŘÍPRAVNÁ ETAPA 

 
1. definování problému, cíle 

2. orientační analýza situace 

3. plán výzkumného projektu 

 
REALIZAČNÍ ETAPA 
 

4. sběr údajů 

5. zpracování shromážděných údajů 

6. analýza údajů 

7. interpretace výsledků výzkumu 

8. závěrečná zpráva a její prezentace 
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Orientační analýza situace 

 Primární informace budou zjišťovány osobním dotazováním v ulicích města 

Ostravy a zaznamenávány do předem připravených dotazníků a zároveň bude probíhat 

elektronické dotazování.  

 Sekundární informace o elektronickém podpisu budou vyhledávány 

na webových stránkách o elektronickém podpisu. 

 

 Plán výzkumného projektu 

 Plán výzkumného projektu je posledním krokem přípravné etapy, dále následuje 

etapa realizační. V plánu řešíme způsob a metodu sběru údajů, finanční náročnost 

výzkumu, ale také rozvržení jednotlivých činností v časovém harmonogramu. Na konci 

bude provedena pilotáž, neboli předvýzkum, kterým dojde k ověření plánu, tak aby byly 

zastoupeny všechny skupiny respondentů. 

 

Typy údajů a způsob sběru dat 

 Ve své práci používám primární data, která získávám prostřednictvím osobního 

a elektronického dotazování. Data budou zaznamenána do mnou zvoleného 

nástroje, kterým je dotazník. Dotazování bude probíhat v ulicích města Ostravy v období 

od 7. března 2011 do 20. března 2011. Dotazníky budou rozesílány prostřednictvím 

elektronického dotazování na vybrané emailové adresy ve stejném termínu. 

 

Metoda analýzy 

 Získaná data budou zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel, 

ve kterém budou procentuálně znázorněny výsledky a zobrazeny v přehledných grafech. 

Bude se jednat o sloupcové a výsečové grafy. 

 

Velikost vzorku respondentů 

 Základní soubor je tvořen obyvateli České republiky ve věkovém rozmezí 

18 let a více. Podle Českého statistického úřadu  bylo v České republice k 31.12.2010 

evidováno 8 687 080 obyvatel v této věkové kategorii, z čehož 4 465 398 žen a 4 221 682 

mužů, přičemž průměrný věk obyvatel v této věkové kategorii je 40,8 let. [21] Výběrový 

soubor je složen ze 100 respondentů. 
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Tvorba dotazníku 

 Dotazník jsem vytvářela se záměrem zjistit znalost a důvod nevyužívání 

elektronického podpisu, přičemž dotazník je určen pro obyvatele České republiky ve věku 

18 let a více.  

 

Složení otázek v dotazníku 

• Celkem 14 otázek, z čehož: 

o 6 uzavřených otázek, 

o 3 polozavřené otázky, 

o 1 otevřená otázka, 

o 4 demografické otázky. 

 

Harmonogram 

 Harmonogram názorně zobrazuje prováděné činnosti v souvislosti s kalendářním 

týdnem. Z harmonogramu můžeme vyčíst, kdy byla která činnost uskutečněna. 

 

Tab.    Harmonogram  

Činnost 
Kalendářní týden 

8 9 10 11 12 
Definování problému x     
Plán výzkumu x x    
Pilotáž  x x   
Sběr údajů   x x  
Zpracování údajů    x x 
Analýza údajů     x 
Interpretace výsledků     x 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kontrola plánu (pilotáž) 

 Pro ověření správnosti a jednoznačnosti odpovědí v dotazníku byla provedena 

pilotáž na malém vzorku 10 respondentů, které se na problém dívaly nezaujatě, tudíž 

nedošlo k profesní slepotě. Po odstranění všech nedostatků můžu přejít k realizaci 

vlastního sběru údajů v terénu. 

 

 
 



 

4.2 Analýza znalosti a dů
 

V této kapitole budou 

s procentuálním vyjádřením,

 

Otázka č. 1: Co je to elektronický podpis

 

Cílem této otázky bylo zjistit známost pojmu elektronický podpis. Z

vyplynulo, že 70 % dotázaných v

jednoznačnou identifikaci př

tuto otázku, že neví a tímto se p

Další respondenti, tj. 23 % se domnívá

dotázaných si myslí, že se jedná o

ale nejpřesnější je odpověď

elektronické komunikaci. 

 

Obr. 4.2 Co je to elektronický podpis

Zdroj: vlastní zpracování 
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Analýza znalosti a důvodu nevyužívání elektronického podpisu

této kapitole budou vyhodnoceny jednotlivé otázky z dotazník

řením, včetně grafického zobrazení. 
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Obr. 4.2 Co je to elektronický podpis 
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Obr. 4.3 Používanost elektronického podpisu

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3: Využití elektronického

 

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že respondenti nejvíce využívají elektronický podpis 

k elektronickému bankovnictví, což používá 56 % respondent

elektronický podpis. Shodných 33 % tázaných používá elektronický podpis ke komunikaci 

s úřady a také k podepisování dokument

 

Obr. 4.4 Využití elektronického podpisu

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.3 Používanost elektronického podpisu 

. 3: Využití elektronického podpisu 
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elektronickému bankovnictví, což používá 56 % respondentů

elektronický podpis. Shodných 33 % tázaných používá elektronický podpis ke komunikaci 
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Otázka č. 4: Co odrazuje od z

Nejvíce respondentů
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Obr. 4.5 Co odrazuje od zř

Zdroj: vlastní zpracování 
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. 4: Co odrazuje od zřízení elektronického podpisu 

Nejvíce respondentů, respektive 54 % nespatřuje v používání elektronického 

Na druhém místě je možnost jiné, kterou zvolilo 23 % tázaných

ěli nepotřebnost tohoto podpisu a omezené využití, popř

ůsobu podepisování. Dále 18 % respondentů uvedlo, že jim vadí 

certifikátu, 14 % tázaných odrazuje cena zřízení. Mezi další odpov

ová negramotnost a dostupnost internetu a počítače. 

Obr. 4.5 Co odrazuje od zřízení elektronického podpisu 

čnost elektronického podpisu 
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Obr. 4.6 Bezpečnost elektronického podpisu

Zdroj: vlastní zpracování 
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nost elektronického podpisu 

. 6: Je elektronický podpis bezpečnější než elektronický podpis
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ů je srovnatelná, ale elektronický podpis může být bezpe

Obr. 4.7 Je elektronický podpis bezpečnější než elektronický podpis

52%

Je elektronický podpis bezpečný

26%

Je elektonický podpis bezpečnější než 

vlastnoruční podpis

ano

ne

 

jší než elektronický podpis 

 vyrovnané nejsou, ukazuje se zde, že pouze 

č ější než vlastnoruční 

č ější vlastnoruční podpis. 

ůže být bezpečnější. 

jší než elektronický podpis 

 

ano

ne

ano



 

Otázka č. 7: Průměrná známka jednotlivých podpis

 

V této otázce respondenti vyhodnotili jako nejbezpe

vlastnoruční podpis s průmě

respondenti zaručený elektronický podpis se známkou 2,6. 

3,1 je podle tázaných elektronický podpis.

srovnatelná, elektronické podpisy mohou být dokonce bezpe

 

Obr. 4.8 Průměrná známka jednotlivých podpis

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.9 Používá někdo ve Vašem okolí zaru

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.10 Kde se zřizuje zaru

Zdroj: vlastní zpracování 
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řizuje zaručený elektronický podpis 

. 10: Rok uzákonění elektronického podpisu v českém právu

Elektronický podpis byl uzákoněn v českém právu v roce 2000, ale odpov

ůzné. Pouze 11 % tázaných osob, si správně myslí, že podpis byl 

roce 2000. Respondenti doplňovali roky od roku 2000 po rok 

ů se domnívá, že byl uzákoněn v roce 2009. Shodných 11 % respondent

se domnívá, že to by rok 2005, 2008 a 2010. 
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Pro lepší znázornění jsem vytvořila spojnicový graf, kdy křivka znázorňuje, kolik 

procent respondentů si myslí, že byl v daném roce uzákoněn elektronický podpis v českém 

právu. 

 

Obr. 4.12 Rok uzákonění elektronického podpisu v českém právu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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podpis byl uzákoněn v roce 2009. Pouze 11 % respondentů odpovědělo správně, že to bylo 

v roce 2000. 
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Obr. 4.13 Respondenti podle pohlaví

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 13: Respondenti podle vzd
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Obr. 4.15 Respondenti podle vzd

Zdroj: vlastní zpracování 
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Respondenti podle vzdělání 

této otázky jsem zjistila, že výzkumu se zúčastnilo 43 % respondent
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Obr. 4.16 Respondenti podle 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.18 Důvody nevyužívání elektronického podpisu u respondent

neodpověděli nejpřesněji na otázku, co je to elektronický podpis

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jednoznačnou výhodou je, že příjemce ví, kdo je autorem zprávy, rovněž má 

jistotu, že zpráva nebyla v průběhu transportu změněna. Umožňuje snadnou komunikaci 

s úřady, aniž bychom museli stát v dlouhých frontách, ale zatím se domnívám, že převažují 

nevýhody. Mezi hlavní nevýhody patří podle vlastníků certifikátu zejména jeho 

prodlužování a také platby s tím spojené, rovněž cena zřízení některé odrazuje, protože 

když zajdou osobně na úřad, tak za to nic neplatí, pouze svým časem. Z důvodu práce 

s počítačem a přístupu k internetu se elektronický podpis nerozšíří mezi starší obyvatele, 

kteří ve většině případu na počítači neumí pracovat. 

 

Tímto se dostávám k dalšímu problému, protože z dotazníku vyplynulo, že většina 

tázaných osob neshledává v elektronickém podpisu výhody. Elektronický podpis své 

výhody má, pro některé osoby je těch výhod více a pro některé bohužel méně. Souhlasila 

bych s vydáváním elektronických podpisů v občanských průkazech, protože by to 

zatraktivnilo elektronický podpis, ale příplatek za čip by měl být nízký z toho důvodu, že 

jej bude možné využívat pouze k elektronickému podpisu.  

 

Rovněž by se měla vyzdvihnout bezpečnost, protože většina respondentů neví 

o bezpečnosti elektronického podpisu, respondenti se domnívají, že vlastnoruční podpis je 

nejbezpečnější, přičemž zabezpečení elektronických podpisů se neustále zdokonaluje. 

 

Kvalifikovaný certifikát lze zřídit u třech autorizačních autorit. Česká pošta má 

výhodu velkého množství poboček, oproti ostatním autoritám, proto se domnívám, že 

nejvíce vydávaných certifikátů bude vydávat Česká pošta. Této autoritě bych doporučila 

usnadnění smluv, které musí vyplňovat zájemci o elektronický podpis, protože jsou značně 

obtížné a nesrozumitelné. 
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5 Závěr 
 

 Diplomová práce analyzuje znalost a důvod nevyužívání elektronického podpisu. 

Zároveň zjistit podmínky zřízení zaručeného elektronického podpisu u certifikační autority 

České pošty a První certifikační autority. 

 

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na právní úpravu 

elektronického podpisu, rozvedla jsem základní pojmy související s elektronickým 

podpisem, vypsala jsem certifikační autority, uvedla výhody a nevýhody elektronického 

podpisu, neopomenula jsem ani druhy elektronických podpisů, srovnala jsem papírový 

a elektronický dokument, uvedla jsem technický popis a analyzovala jsem jeden rozsudek 

nejvyššího soudu. 

 

Praktickou část jsem rozdělila na zřízení elektronického podpisu a analýzu znalosti 

a důvodu nevyužívání elektronického podpisu. V kapitole o zřízení elektronického podpisu 

jsem se zaměřila na samotné zřízení zaručeného elektronického podpisu u certifikační 

autority Česká pošta, První certifikační autority a také na zřízení prostřednictvím 

zprostředkovatele. Rovněž jsem provedla srovnání věcí potřebných pro zřízení zaručeného 

elektronického podpisu pro různé subjekty. Kapitola o analýze znalosti a důvodu 

nevyužívání elektronického podpisu byla rozdělena na tři části a to přípravná etapa, dále 

výsledky výzkumu včetně grafického znázornění a poslední návrhy a doporučení.  

 

Při zřizování elektronického podpisu jsem zjistila, že to není tak jednoduché, jak se 

na první pohled zdálo. Již při vyplňování smlouvy o poskytování certifikačních služeb 

jsem se mírně pozastavila nad trváním smlouvy na dobu určitou a neurčitou. U údajů pro 

vydání certifikátu doposud nevím, proč u tohoto dokumentu pro nepodnikající fyzické 

osoby jsou na výběr kvalifikované systémové a komerční serverové certifikáty, když se 

jedná o fyzickou osobu. Zbytek je pochopitelný. Certifikační autority matou žadatele 

i uživatele elektronických podpisů svým názvoslovím a užívám komerčních 

a kvalifikovaných certifikátů.  

 

Adekvátnost ceny elektronických podpisů se těžko určuje. Cenový rozdíl je mezi 

kvalifikovaným a komerčním certifikátem, ale není mi jasné proč, když se jedná o stejné 

certifikáty. Např. k využívání služeb Czech POINT, což je asistovaným místem výkonu 
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veřejné správy, je nutné mít oba certifikáty, protože jeden slouží pro přihlašování a druhý 

k ověření identity, když chci získat nějaký výpis. 

 

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že většina tázaných ví, co je to elektronický 

podpis, ovšem používá jej minimum lidí, většinou k elektronickému bankovnictví, 

komunikaci s úřady a podepisování dokumentů. Respondenti, kteří elektronický podpis 

nevyužívají, nejčastěji uvádějí, že nespatřují v používání výhody. Co se týče bezpečnosti 

elektronického podpisu, větší polovina respondentů si myslí, že je nebezpečný, zatímco 

menší polovina naopak, že není. Při porovnání elektronického a vlastnoručního podpisu si 

¾ respondentů myslí, že je vlastnoruční podpis bezpečnější než elektronický podpis. 

Respondenti se domnívají, že nejbezpečnější je stále vlastnoruční podpis, poté následuje 

zaručený elektronický podpis a pak až běžný elektronický podpis. Rovněž jsem zjistila, že 

čtvrtina respondentů zná nějakou osobu, která používá elektronický podpis. Většina 

respondentů se domnívá, že lze zaručený elektronický podpis zřídit v bance. Dále se téměř 

polovina tázaných domnívá, že lze zaručený elektronický podpis zřídit na České poště. 

Elektronický podpis byl uzákoněn v českém právu v roce 2000, což se domnívá desetina 

respondentů. 

  

Aby se začal elektronický podpis více využívat, musí být jeho použití shodné 

ve všech oblastech jako vlastnoruční podpis. Stále  zůstává problém uchovávání 

dokumentů podepsaných elektronickým podpisem. 

 

Od ledna 2012 se začnou vydávat nové občanské průkazy o velikosti kreditní karty. 

Za příplatek bude možné dostat občanský průkaz s čipem, na který bude možné nahrát 

elektronický podpis. [17] Cílem elektronického občanského průkazu je elektronická 

identifikace držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. [16] 

 

Nové občanské průkazy by mohly nalákat další zájemce o zřízení elektronického 

podpisu. Pro žadatele o nové občanské průkazy s čipem bude důležitá cena. Pokud bude 

cena přehnaná, tak to rozšíření elektronického podpisu nepomůže. Další otázku zůstává, 

jak se k čipu v občanském průkazu postaví certifikační autority. 
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Seznam zkratek 
 

ČR  Česká republika 

EP  elektronický podpis 

EU  Evropská unie 

HZP  Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 

I.CA  První certifikační autorita 

IČ  identifikační číslo 

QCA  kvalifikovaný certifikát 

OR  Obchodní rejstřík 

OSVČ  osoby samostatně výdělečně činné 

VCA  komerční certifikát 
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Příloha č. 3: Dotazník 
 

DOTAZNÍK 
 
Vážený respondente, 
 
 dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Michaela Lesniaková a jsem studentka 
2. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TUO, navazujícího oboru Ekonomika a právo v 
podnikání. Součástí mé diplomové práce je dotazník, který je směřovaný právě Vám. Cílem 
mé diplomové práce je zjistit důvod nevyužívání elektronického podpisu obyvateli České 
republiky. Tudíž bych si Vám dovolila položit několik otázek, které by měly vést ke zjištění 
důvodů nevyužívání elektronického podpisu.  
  
 Správné odpovědi vždy označte křížkem, v případě otevřených odpovědí Vás prosím o 
krátké doplnění. Pokud bude v otázce možné označit více odpovědí, budete na to upozorněni. 
Dotazník je zcela anonymní. Předem bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas a ochotu při 
vyplnění dotazníku. 
 
1. Víte, co je to elektronický podpis? Možnost více odpovědí. 

 jméno a příjmení 
 naskenovaný vlastnoruční podpis z papíru 
 prostředek pro jednoznačnou identifikaci při elektronické komunikaci 
 nevím (přejděte, prosím na otázku č. 11) 

 
2. Používáte elektronický podpis? 

 ano 
 ne (přejděte, prosím na otázku č. 4) 

 
3. K jakým účelům elektronický podpis využíváte? Možnost více odpovědí. (přejděte, 

prosím na otázku č. 5) 
 komunikace s úřady 
 komunikace se zdravotními pojišťovnami 
 komunikace se soudy 
 podepisování dokumentů 
 elektronické bankovnictví 
 jiné (doplňte, prosím) ………………………………………………………………. 

 
4. Co Vás odrazuje od zřízení a používání elektronického podpisu? Možnost více 

odpovědí. 
 cena zřízení 
 obnovování certifikátu 
 dostupnost internetu a počítače 
 počítačová negramotnost 
 nespatřuji v používání výhody 
 jiné (doplňte, prosím) ………………………………………………………………. 

 
5. Myslíte si, že je elektronický podpis bezpečný? 

 ano 
 ne 

 



 

6. Domníváte se, že je elektronický podpis bezpečnější než vlastnoruční podpis? 
 ano 
 ne 

 
 
7. Oznámkujte bezpečnost jednotlivých podpisů (1 nejbezpečnější, 5 nejméně 

bezpečné). 
 

 1  2  3  4  5 

• Vlastnoruční podpis        

• Elektronický podpis        

• Zaručený elektronický podpis       

 
 
8. Používá někdo ve Vašem okolí zaručený elektronický podpis, který slouží pro 

komunikaci s úřady? 
 ano 
 ne 

 
9. Víte, kde si můžete zřídit zaručený elektronický podpis, který slouží ke komunikaci 

s úřady? Možnost více odpovědí. 
 Internet 
 Banka 

 Česká pošta 
 První certifikační autorita 
 eIdentity 
 jiné (doplňte, prosím) ………………………………………………………………. 

 
10. Doplňte rok, od kterého je elektronický podpis uzákoněn v českém právu. 
………………………………………………………………. 
 
11. Jste muž nebo žena? 

 muž 
 žena 

 
12. Kolik je Vám let? 

 18 let – 30 let 
 31 let – 40 let 
 41 let – 50 let 
 51 let – 60 let 
 nad 60 let 

 
13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 základní 
 střední bez maturity  
 střední s maturitou 
 vyšší odborné 
 vysokoškolské 



 

14. Pracujete? 
 student 
 zaměstnanec 
 podnikatel 
 důchodce 
 mateřská dovolená 
 nezaměstnaný 

 
 
 
 


