CO JE TO ELEKTRONICKÝ PODPIS?
Ohledně elektronického podpisu stále panují nejasnosti, zejména mezi osobami, které jej dosud
nepoužívají. Často převládá předpoklad, že elektronický podpis se podobá standardnímu. To však
není pravda. Grafickou podobu podpisu ani naskenovaný vlastnoruční podpis nelze oficiálně použít.
Spadají sice do kategorie prostého elektronického podpisu, ale jejich důvěryhodnost a důkazní síla je
na nejnižší úrovni. Pro oficiální dokumenty v rámci UP je nutné použít tzv. zaručený podpis na základě
kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis (záleží na situaci, který je pro dané
použití dostačující).
V případě elektronických podpisů rozlišujeme několik typů, zde seřazeno od nejvyšší formy po
nejnižší:
1. Kvalifikovaný elektronický podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu, a zároveň musí
být vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem pro vytváření podpisů (token/čipová karta),
který slouží k vygenerování klíčů a následnému uložení certifikátu. Má nejvyšší stupeň
důvěryhodnosti a využívají jej např. orgány veřejné moci.
2. Zaručený elektronický podpis na základě kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou
certifikační autoritou. Od kvalifikovaného el. podpisu se liší absencí požadavku na použití
kvalifikovaného prostředku (tokenu/čipové karty).
3. Zaručený elektronický podpis, kde na certifikát, na kterém je založen, nejsou kladeny žádné
požadavky.
4. Prostý elektronický podpis, který nevyužívá technologii digitálního podpisu, není tedy zaručený.
Jedná se například o sken vlastnoručního podpisu nebo grafickou parafu, může jím však být třeba
i pouhé napsání jména na konci emailu. Lze jej velmi snadno zneužít a je mu přisuzována nejnižší
důvěryhodnost a důkazní síla. V rámci oficiálních dokumentů UP jej tedy nelze použít.
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Nikdy nepřijímejte oficiální dokumenty s vytištěným grafickým podpisem ani s vytištěným
kvalifikovaným elektronickým podpisem! Elektronický podpis je platný pouze v digitální formě, pro
jeho přenesení do listinné podoby je nutné navštívit pobočku Czech POINT České pošty.
Elektronicky podepsané dokumenty je nutné pro ověření validity elektronického podpisu otevírat
v Adobe Acrobat nebo v Adobe Reader, nikdy ne v internetovém prohlížeči, kde se podpis správně
nezobrazí a není možné zkontrolovat detaily certifikátu. Ověřit pravost certifikátu lze případně na
Portálu CESNET https://validator.eidas.cesnet.cz/validation.
Dokumenty s časovým razítkem, u kterých je požadována automatická obnova, je třeba uchovávat
uložené v Centrální evidenci smluv, na soukromém úložišti to není možné.

