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VVyyjjááddřřeenníí  

k návrhu stanoviska pléna Nejvyššího soudu zn. Plsn 1/2015  

k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených 
písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě 

 

ICT Unie jako nepolitické odborné sdružení osob, jehož hlavním cílem podle stanov je zvýšit 
vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, 
včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací 
v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti, se 
seznámila s návrhem stanoviska pléna Nejvyššího soudu zn. Plsn 1/2015 k podáním činěným 
v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, 
prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě. 

Vzhledem k tomu, že jde o problematiku, která ICT Unii mimořádně zajímá a jejíž rozvoj je 
v bytostném zájmu rozvoje českého eGovernmentu, dovolujeme se k návrhu stanoviska 
Nejvyššího soudu vyjádřit. 

Především (a bohužel) je třeba potvrdit úvodní tezi návrhu stanoviska, podle níž se lze 
dosud, již téměř 7 let od účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, setkat v praxi byť s ojedinělou, ale přesto nejednotnou 
praxi soudů zejména v otázce podání činěných v elektronické podobě datovou schránkou. 
To samozřejmě vyvolává nejistotu praxe, neboť účastníci řízení ani jejich právní zástupci pak 
nemají jasno ani v tak elementární otázce, jako je pouhý způsob elektronického podání 
písemnosti na soud.  

Návrh sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu proto vítáme a níže se vyjádříme v bodech 
k jednotlivým otázkám a navrhovaným řešením. 

 

Ad I. Definice elektronického podání jako celku 

1. Návrh právních vět i odůvodnění považujeme za přínosné a věcně i právně správné. 

2. S pojmem „datová zpráva“ jako s celým elektronickým podáním (tj. ve smyslu 
souboru jako obálky, který v sobě může obsahovat další vložené další soubory) 
pracuje standardně celý právní řád ČR. 

3. Uznávaný elektronický podpis elektronického nosiče (zejm. emailu) jako celku či 
datová zpráva zasílaná v prostředí ISDS po technické stránce garantují integritu 
a nezměnitelnost celého obsahu včetně všech vložených příloh, které není nutné 
samostatně podepisovat uznávaným elektronickým podpisem. 

4. Problematiku různých druhů elektronických podpisů nebo elektronických podpisů 
různých osob na elektronickém nosiči a na vložených dokumentech, na kterou 
upozorňuje Mgr. Podaný, není nutné specificky řešit, neboť není specifická pro tuto 
situaci; obdobný problém se může vyskytnout i na jediném elektronickém dokumentu 
a bude třeba jej vykládat vždy dle konkrétních okolností případu a zjevné vůle 
podatele. 
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Ad II. K fikci podpisu dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 

1. Návrh právních vět i odůvodnění považujeme za přínosné a věcně i právně správné. 

2. Výhradu činíme k písm. c) na str. 12 návrhu stanoviska, podle nějž pokud je některá 
část datové zprávy podepsána jiným než uznávaným elektronickým podpisem jiné 
osoby, než pro kterou je datová schránka zřízena, (typicky jednoduchým nebo 
zaručeným elektronickým podpisem), pak se tato část datové zprávy považuje za 
vadné elektronické podání osoby, která připojila svůj elektronický podpis. Proto toto 
podání v elektronické podobě je třeba ve lhůtě doplnit listinným originálem nebo 
elektronicky, tj. podáním se zaručeným elektronickým podpisem nebo 
autentizovaným prostřednictvím systému datových schránek. Domníváme se, že takto 
přísně k existenci různých podpisů přistupovat nelze, neboť v praxi bude podatel 
datovou schránkou velmi často zasílat podání a další přílohy, které budou obsahovat 
různé další podpisy (zejména prosté naskenované či elektronické podpisy či parafy 
dalších osob). V takových případech bude třeba podání posuzovat podle obsahu 
a vůle podatele, nikoli a priori za vadné podání s potřebou odstraňování vad. 
Ve většině případů o žádnou vadu ani nejasnost nepůjde a půjde o běžné podání 
podatele (držitele datové schránky), který z různých důvodů připojil do datové zprávy 
další různě podepsané dokumenty. 

3. Výhradu činíme dále na str. 13 dole k větě „Nelze ovšem přehlédnout, že autorství 
není, snad jen s výjimkou vlastnoručně sepsaného podání, s jistotou určitelné ani 
u písemného podání.“ Jednak věcně není pravdou, že samotný vlastnoruční sepis 
či podpis podání poskytuje jakoukoli jistotu o autorství (soud ani jiný orgán veřejné 
moci v takových případech nedokazuje otázku autorství, není k tomu a priori žádný 
důvod a ani to ve všech případech nelze). Absolutní jistotu autorství nedává dokonce 
ani úředně ověřený podpis autora (podatele), neboť i ten zakládá toliko vyvratitelnou 
domněnku autorství, u níž lze prokazovat opak (např. padělání vidimační doložky, 
trestný čin ověřovatele, chyba apod.). Jednak zde není správně použito slovo 
„písemné podání“, neboť písemným podáním je i elektronické podání; v daném 
kontextu má být uvedeno „podání v listinné podobě“. 

 

Ad III. Ke vztahu fikce podpisu dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. a 
uznávaného elektronického podpisu dle § 11 odst. 1, 3 zákona č. 227/2000 Sb. 

1. Návrh právních vět i odůvodnění považujeme za přínosné a věcně i právně správné. 

2. Výhradu činíme k poslednímu odstavci odůvodnění tohoto bodu (str. 17), a to ze 
stejných důvodů jako shora [viz výhrada k písm. c) na str. 12 návrhu stanoviska]. 

 

Ad IV. K přiřazení fikce podpisu dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. držiteli 
datové schránky 

1. Návrh právních vět i odůvodnění považujeme za přínosné a věcně i právně správné. 

2. Pouze upozorňujeme, že v praxi bude nutné šířeji vykládat možné výjimky z tohoto 
pravidla, nejen na případy trestného činu (vyzrazení a zneužití přístupových údajů 
k datové schránce), ale např. i na zjevné excesy oprávněných osob, chyby spisové 
služby apod. 
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Ad V. K doručování do datové schránky 

1. Návrh právních vět i odůvodnění považujeme pouze částečně za přínosné a věcně 
i právně správné. 

2. Zásadní výhradu činíme k tezi v návrhu právní věty, že … předpokladem úspěšného 
doručení do datové schránky je, že … adresát má fyzickou osobu oprávněnou nebo 
pověřenou k přístupu do své datové schránky… Prokáže-li adresát, který je 
právnickou osobou, že v době doručování písemnosti neměl osobu oprávněnou nebo 
pověřenou k přístupu do své datové schránky a že tento stav nezavinil, nenastanou 
účinky doručení.“ Především žádný takový následek ze zákona nevyplývá. Navíc jde 
o potenciálně velmi významnou komplikaci a zdroj problémů a zneužívání takové 
situace k maření doručování do datových schránek. Problém, které se chce zřejmě 
touto pasáží řešit, je odstranění přílišné tvrdosti zákona v některých případech 
nezaviněných adresáty s datovou schránkou. Ten je však mnohem lépe a citlivěji 
řešitelný institutem vyslovení neúčinnosti doručení z omluvitelných důvodů, na jehož 
použití dle procesních předpisů odkazuje i § 17 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb. 
a který nenarušuje celý systém doručování do datových schránek. Ze stejných 
důvodů nesouhlasíme ani s navazujícími úvahami a doporučeními v textu odůvodnění. 

3. Dílčí výhradu a připomínku činíme i k tezi o doručování do funkčně nesprávné datové 
schránky v případě existence více datových schránek jedné osoby. K doručení by 
v takovém případě mělo dojít pouze za podmínky prokázané materiality (fakticity) 
doručení adresátovi, nejen za podmínek formálního doručení dle § 17 odst. 3 zákona 
č. 300/2008 Sb., k němuž může dojít i jen pouhým přihlášením se pověřené osoby. 
Dále by bylo vhodné zmínit, že v případě odesílání datové zprávy se fikce podpisu dle 
§ 18 odst. 2 cit. zák. použije u jakékoli datové schránky téhož držitele (v případech, 
že má tentýž držitel více datových schránek). 

4. Dílčí výhradu činíme k části odůvodnění, podle které „Soud doručuje písemná 
vyhotovení rozhodnutí či jiných úkonů a další písemnosti jen do datové schránky 
adresáta (do datové schránky, jejímž držitelem je adresát). Doručení do datové 
schránky někoho jiného (do „cizí“ datové schránky) je vyloučeno a není přípustné ani 
na žádost adresáta, případně odsouhlasenou držitelem datové schránky. To 
samozřejmě platí i u datových schránek advokátů, kteří vykonávají advokacii jako 
zaměstnanci nebo jako společníci právnické osoby.“ Především takový závěr opět 
nevyplývá ze zákona, ale není ani praktický. Pokud jde o držitele datové schránky, 
tomu se vždy a z úřední povinnosti doručuje pouze do jeho datové schránky v rámci 
zákonného pořadí způsobů doručování. Nicméně u osob, které nejsou držiteli datové 
schránky, není žádný důvod vylučovat jimi zvolenou adresu datové schránky jiné 
osoby z možnosti doručování, neboť jde o zvolenou elektronickou adresu pro 
doručování ve smyslu § 46a odst. 2 OSŘ. Může-li si adresát takto zvolit pro 
doručování libovolný email (který rovněž může být emailem jiné osoby a soud to 
nebude ani nemůže jakkoli přezkoumávat), pak není důvod mu bránit ve volbě 
mnohem průkaznější a sofistikovanější cizí datové schránky. 

 

Připomínky nad rámec návrhu stanoviska 

1. Závěrem a nad rámec návrhu stanoviska si dovolujeme navrhnout, že by bylo vhodné 
vyjádřit se rovněž k otázce elektronického podepisování v elektronickém právním 
jednání v oblasti soukromého práva, k němuž postačuje prostý elektronický podpis 
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ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb. nebo i elektronicky nepodepsaný 
projev vůle za podmínek § 562 odst. 1 občanského zákoníku, tj. při zachycení obsahu 
právního jednání a určení jednající osoby, zejména prostý e-mail, pokud je z něj 
jednající osoba dostatečně určitá nebo pokud je to mezi stranami obvyklé ve smyslu 
§ 561 odst. 1 věta 2 občanského zákoníku. Pro praxi by bylo velmi žádoucí, aby 
Nejvyšší soud překonal názor zaujatý v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 
3210/2007 ze dne 30. 10. 2009, který vyslovil požadavek zaručeného (tj. dnes 
uznávaného) elektronického podpisu, jaký se vyžaduje pro účely veřejnoprávních 
podání, i pro pouhé dodržení písemné formy při uzavírání písemných smluv 
v soukromém právu. Jde o rozhodnutí, které dodnes značně znejišťuje odbornou 
i podnikatelskou veřejnost a limituje rozvoj elektronické kontraktace a obchodu, 
přestože je věcně nesprávné [je v přímém rozporu jak s vymezením prostého 
elektronického podpisu v § 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., tak i s § 562 
občanského zákoníku, jakož i s § 40 odst. 4 předchozího občanského zákoníku] 
a prakticky nerealizovatelné. 

2. Dále upozorňujeme na skutečnost, že problematika právní validity elektronických 
dokumentů, elektronických podpisů a elektronického doručování je od 1. 7. 2016 
dotčena přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy, tzv. eIDAS. 
V souvislosti s tím je aktuálně v Poslanecké sněmovně před třetím čtením 
projednáván návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
(sněmovní tisk č. 763) a návrh doprovodného zákona (sněmovní tisk č. 764), který 
novelizuje všechny procesní předpisy, včetně občanského soudního řádu či trestního 
řádu. Domníváme se však, že na právních větách navrženého stanoviska Nejvyššího 
tato nová legislativa nic nemění. 

 

V Praze dne 21. června 2016 

 

Za ICT Unii z. s. 

Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie 

 

za správnost Mgr. František Korbel, Ph.D., člen dozorčí rady ICT Unie, člen legislativní komise 
řídícího výboru pro informační společnost ICT Unie 

 


