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DESATERO DIGITÁLNÍHO
PODEPISOVÁNÍ
1 | I digitálně podepsaný dokument se
považuje za písemnost (§561 odst.
1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(„Občanský zákoník“).
2|E
 lektronický podpis má stejné právní
účinky a nesmí být odmítán jako důkaz
v soudním a správním řízení pouze z toho
důvodu, že má elektronickou podobu.
Jednající strany se ale musí domluvit,
která úroveň je pro ně akceptovatelná.
Ne každý typ nebo metoda podpisu je
vhodná pro konkrétní jednání a je třeba
typ podpisu předem stanovit.
3|E
 lektronický podpis je pouze
prostředek stvrzení konečnosti
a vážnosti vůle, zatímco elektronická
identifikace, jako například BankID,
je prostředek vzdáleného ztotožnění
jednající osoby.
4 | V soukromém právu, na rozdíl od
práva veřejného, není pro písemnou
formu právního jednání obecně
stanoven žádný konkrétní požadavek
na úroveň elektronické identifikace ani
elektronického podpisu. Zvolená úroveň
elektronické identifikace a elektronického
podpisu však musí odpovídat vážnosti
nebo riziku vyplývajícího z právního
jednání.
5|B
 ankovní identita poskytovaná přes
BankID je vždy spojena s konkrétní
fyzickou osobu. Jednání fyzické osoby
za právnickou se musí vyznačit na
podepisovaném dokumentu nebo
v samotném digitálním podpisu.

6|P
 okud podepisuji pdf dokument
digitálně, podepisuji vždy celý
dokument, bez ohledu na to, kam
podpis na dokumentu umístím.
Pokud někdo začal podepisovat
elektronicky, dokončujeme podpisy
také elektronicky. Pokud začal někdo
papírově, dokončujeme podpis
papírově.
7 | J akákoliv manipulace se stránkami
(přidání, mazání) digitálně
podepsaného dokumentu má za
následek zneplatnění všech podpisů
na dokumentu. Digitální podpis mi
umožňuje zjistit jakoukoliv následnou
změnu na dokumentu.
8|D
 igitálně podepsaný dokument má
omezenou dobu platnosti. Dobu
platnosti digitálně podepsaného
dokumentu lze prodloužit časovým
razítkem, a to i opakovaně. Časové
razítko prodlužuje platnost obvykle
o dalších pět let.
9 | Digitálně podepsaný dokument se
netiskne, pokud nechceme ztratit
informaci o digitálních podpisech
a zajistit prokazatelnost. V každém
případě musíme uchovat originál.
10 | K
 onverze digitálně podepsaného
dokumentu do papírové podoby nebo
naopak se provádí autorizovanou
konverzí podle zákona č.300/2008 Sb.
Dokument určený pro elektronické
podepisování má originální podobu
elektronickou.

