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Právní aspekty důvěryhodnosti dokumentů
Co je
„důvěryhodnost“
dokumentu?

Digitální
dokument a
písemná forma

Digitální
dokument a
důkazní řízení

Elektronický
podpis a EIDAS

DŮVĚRYHODNOST DOKUMENTU

Požadavky na důvěryhodnost



Přechod z užívání papírových dokumentů na práci s elektronickými
dokumenty.
 děleny na „běžné“ a „důvěryhodné“



Různé požadavky na „důvěryhodnost“ podle kontextu použití :
 soukromoprávní vztahy
 soudní a správní řízení
 veřejná správa
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DŮVĚRYHODNOST DOKUMENTU

Důvěryhodnost a její význam v právu


Neexistuje zákonná definice „důvěryhodného“ dokumentu



Co si představujeme pod pojmem důvěryhodný dokument?
– Takový dokument, jehož pravost není rozporována
– Dokument, který je spolehlivý co do svého obsahu
– Takový dokument, jehož vypovídací hodnotu nebude soud
zpochybňovat



Pojmy, které český právní řád zná
– Pravost: vyjadřuje požadavek na to, že dokument není padělaný
– Spolehlivost: širší pojem, vyjadřuje požadavek na to, že dokument
je správný, tedy není obsahově pozměněn, padělán či jinak
upraven a odráží skutečnou vůli stran
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PÍSEMNÁ FORMA

Forma dokumentu
Papírová
Písemná
Elektronická
Forma
jednání

Ústní
Konkludentní




Elektronická forma je substitut formy písemné = písemná forma
zůstává zachována i při využití elektronických prostředků
Elektronická forma v zásadě vždy může nahradit písemnou, pokud to
není vyloučeno zákonem/dohodou stran
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PÍSEMNÁ FORMA

Požadavky na písemnou formu








Je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými či jinými
technickými prostředky pokud umožňuje zachycení obsahu právního
jednání a umožňuje určení jednající osoby
§ 562(1) OZ: Písemná forma je zachována i při právním jednání
učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky
umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje
podpis
 Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je
to obvyklé (př. natištění podpisu úředníka banky)
 Plnohodnotným ekvivalentem je elektronický podpis
 Elektronický podpis (prostý) / zaručený elektronický podpis
Čl. 25 eIDAS - elektronickému podpisu nesmějí být upírány právní
účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení
pouze z toho důvodu, ze má elektronickou podobu nebo že nesplňuje
požadavky na kvalifikované elektronické podpisy
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DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Papírový vs. digitální dokument
Papírový dokument

Digitální dokument
Elektronický
stejnopis

Stejnopis

Originál

Úředně
ověřená kopie

Prostá kopie
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Originál
(prvopis)

Výstup
konverze s
ověřovací
doložkou
Obyčejný výtisk

DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Listina, písemnost a … digitální dokument?
Soukromá listina
Definice:
Písemný dokument, který není veřejnou
listinou

Důkazní hodnota :
Je na každém, kdo se dovolává soukromé
listiny, aby dokázal její pravost a správnost
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Veřejná listina
Definice:
Listina vydaná orgánem veřejné
moci v mezích jeho pravomoci nebo listina,
kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon

Důkazní hodnota :
Skutečnost potvrzena ve veřejné listině,
zakládá vůči každému plný důkaz o:
- Původu listiny
- Době pořízení listiny
- Projevu vůle toho, kým je listina
podepsána
- Dokud není prokázán opak o
skutečnosti, o níž původce listiny
potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála
nebo byla provedena

DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Domněnka pravosti digitálního dokumentu
Zákon o archivnictví:
Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán
uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou
osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, a následně za
doby platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na
kterém je uznávaný elektronický podpis založen, nebo uznávané elektronické značky
a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka
založena, opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.





Uznávaný elektronický podpis je však omezen v čase na 1 rok
Platnost elektronického podpisu není uplynutím 1 roku narušena
(subjekt před rokem zamýšlel podepsat platně)
V čase je omezena pouze schopnost adresáta/3. osoby ověřit, že je
podpis platný
 Náprava: časová razítka
 Nejde o nový projev vůle, pouze důkaz, že podpis existoval a
jeho platnost byla ověřitelná
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DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Elektronické záznamy jako důkazní prostředek


Spolehlivost elektronických záznamů - obrácení důkazního břemene


Soukromá listina (písemná forma): důkazní břemeno v
pochybnostech o pravosti dokumentu nese ten, kdo pravost tvrdí



Elektronický záznam: důkazní břemeno nese ten, kdo
elektronický systém použil a tvrdí pravost záznamu
 Domněnka spolehlivosti
 Prokazuje se pouze charakter záznamu (systematičnost,
posloupnost, ochrana proti změnám)
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DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Elektronické záznamy jako důkazní prostředek
Všechny záznamy o
právních jednáních
Má se za to, že jsou
spolehlivé, pokud:
 Se provádějí systematicky a
posloupně (zahrnuje i
požadavek na úplnost)
 Jsou chráněny proti změnám

Nezkoumá se okolnost
samotného autorství a
správnosti záznamů

Nutno prokázat vnitřní
provázanost – vnitřní
souvislost mezi záznamy
Příklad: komerční databáze
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Záznamy pořízené při
provozu závodu
Má se za to, že záznamy jsou
a priori spolehlivé, pokud se
jich dovolá druhá strana ke
svému prospěchu

Není třeba prokazovat
systematičnost, posloupnost a
ochranu proti změnám

Příklad: firemní databáze
objednávek, faktur, účtenek

DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Hodnocení důkazů soudy
§ 89 trestního řádu:
Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění
věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké
posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a
ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit
nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz
nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení,
není důvodem k odmítnutí takového důkazu.

§ 125 občanského soudního řádu:
Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze
zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký
posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických
a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy
a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není
způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.
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DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Hodnocení důkazů soudy

Chaty

Webové
stránky

E-maily

Obsah
sociálních
sítí

Jiné
soubory
uložené v
datových
úložištích či
v počítači

Výjimka – nezákonné důkazní prostředky:
důkazní prostředky, které byly opatřeny v rozporu s obecně
závaznými předpisy a jejichž pořízením nebo opatřením došlo k
porušení práv jiné osoby
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DŮKAZNÍ ŘÍZENÍ

Hodnocení důkazů soudy






Zásada volného hodnocení důkazů
Škála důkazních prostředků není omezena
Soudu nikdo nenařizuje, jakou váhu má mít jaký důkaz při jeho
rozhodování
 Lze očekávat, že se soud například bude řídit domněnkami
správnosti podle občanského zákoníku, nelze ale vyloučit, že tyto
domněnky budou vyvráceny argumenty a důkazy opaku
předloženými stranami
 Váha jakéhokoli důkazu záleží na uvážení soudu, musí jej ale
zdůvodnit
Částečná výjimka: např. OSŘ § 134, SpŘ § 53
„Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích
jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za
veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal,
a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo
potvrzeno.“
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eIDAS A ELEKTRONICKÝ PODPIS

Nařízení eIDAS: co to je?
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o
elektronické identifikaci a službách
vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu

Přijato 23. července 2014, účinnost
většiny předpisu od 1. července 2016

eIDAS
Předpis umožňující přeshraniční uznávání
a interoperabilitu bezpečných systémů
elektronické identifikace a autentizace,
který změní fungování eGovernmentu i v
České republice. Krok k vytvoření
jednotného digitálního trhu, který zahrnuje
volný pohyb osob, zboží, kapitálu a nyní i
služeb.
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Cíl eIDAS vytyčený Evropskou komisí:
„Stanovení jednoznačného právního
prostředí pro elektronickou identifikaci,
autentizaci, podpis a související
důvěryhodné služby, jež zvýší pohodlí a
důvěru uživatelů v digitální svět.“

eIDAS A ELEKTRONICKÝ PODPIS

Elektronický podpis







Nařízením eIDAS ruší k 1. červenci 2016 směrnici o elektronickém
podpisu 1999/93/ES, která byla zdrojem pro zákon o el. podpisu zrušení či značná redukce tohoto zákona ( v návrhu zákona o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce – zrušení zákona č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu )
Elektronický podpis může mít jen fyzická osoba
Elektronický podpis prostý/zaručený/kvalifikovaný
Právnické osoby budou mít elektronickou pečeť ( určitá obdoba
elektronické značky)
Čl. 25 eIDAS - elektronickému podpisu nesmějí být upírány právní účinky
a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z
toho důvodu, ze má elektronickou podobu nebo že nesplňuje požadavky
na kvalifikované elektronické podpisy
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eIDAS A ELEKTRONICKÝ PODPIS

Nařízení eIDAS: co přinese?
důvěryhodná elektronická
identita fyzické osoby

důvěryhodná značka
zajišťující integritu a vazbu
na právnickou osobu

důvěryhodné časové razítko
zajišťující integritu a vazbu
na čas

důvěryhodný podpis
zaručující integritu a vazbu
na identitu fyzické osoby

důvěryhodná služba
registrovaného
elektronického doručování
zajišťující integritu a vazbu
na odesílatele, adresáta a
čas odeslání a doručení

důvěryhodný dokument se
zaručenou integritou

důvěryhodnost webových
stránek s vazbou na
provozovatele
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eIDAS A ELEKTRONICKÝ PODPIS

eIDAS – aktuální situace v ČR








Ministerstvo vnitra – návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
Postupy poskytovatelů služeb, zápis dat do kontaktního elektronického
čipu občanského průkazu, působnost Ministerstva vnitra a správní
trestání (přestupky, správní delikty)
V rámci mezirezortního připomínkového řízení rozdělen na
 Zákon kmenový - návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce
 Zákon doprovodný/ změnový – návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce
Nyní bude zákon projednáván ve vládě
Předpokládaná účinnost 1.července 2016, některé části až od 1. ledna
2017
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Vedoucí kancelář v oblasti práva technologií ve střední a východní Evropě.



Spolu s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Moskvě jeden z největších právních týmů
zaměřených specifické aspekty práva TMT v Evropě



Ve střední a východní Evropě jsme poskytovali poradenství na největších M&A, litigačních a
outsourcingových projektech v TMT sektoru



Partneři kanceláře Jana Pattynová a Tomas Schollaert byli pro rok 2014 uvedeni v publikaci
Legal 500 jako vedoucí osobnosti pro oblast TMT



Pro více informací: www.pierstone.com

KONTAKT
Mgr. Jana Pattynová, LL.M.
Na Příkopě 9
110 00 Praha 1
+420 777 738 040
jana.pattynova@pierstone.com
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