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odbor všeobecné správy 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-  2222-5/VS-2022 

Praha 7. března 2022 
Počet listů: 3 
 

      
      
Rozeslat dle rozdělovníku 
 
 
INFORMACE Č. 4/2022 
Provádění legalizace elektronického podpisu na elektronickém dokumentu 

 
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, s účinností od 1. 7. 2022 zavádí 
právní možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na 
dokumentu v elektronické podobě. 

Toto právní zakotvení se promítá také do zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon 
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“), který 
specifikuje podrobnosti. 

1) E-legalizace bude možná u jakéhokoliv elektronického podpisu 
v elektronickém dokumentu, ale pouze ve formě uznání elektronického 
podpisu za vlastní [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona o ověřování, § 6 odst. 1 
písm. a) zákona o právu na digitální služby]. 
 

2) E-legalizaci budou provádět Hospodářská komora České republiky, újezdní 
úřady, pobočky České pošty, s. p., krajské úřady a z ověřujících obecních 
úřadů jen ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy (§ 5 odst. 2 
zákona o ověřování). 
 

3) Legalizace elektronického podpisu se na dokumentu v elektronické podobě 
provede připojením ověřovací doložky a legalizace se zapíše do ověřovací 
knihy (§ 11a a § 16 zákona o ověřování). 
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4) Legalizace elektronického podpisu na elektronickém dokumentu, který není 
ve formátu stanoveném prováděcím právním předpisem nebo nemá 
náležitosti stanovené tímto předpisem, se neprovede [§13 písm. g) zákona 
o ověřování]. 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „novela ověřovací vyhlášky“), který stanovuje formát a náležitosti 
dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci, postup při provádění 
legalizace na dokumentu v elektronické podobě a způsob připojení ověřovací 
doložky k dokumentu v elektronické podobě, bude rozeslán v březnu 2022 do 
meziresortního připomínkového řízení. 

 
 Novela ověřovací vyhlášky dále obsahuje příslušné úpravy vzoru ověřovací 

doložky a tiskopisu listu ověřovací knihy, když uvádí do souladu terminologii vyhlášky 
s terminologií zákona o ověřování. 

 
 V tuto chvíli je již nicméně jisté, že realizace e-legalizace bude probíhat 
prostřednictvím služby Úschovna Czech POINT. Systém Czech POINT bude 
obsahovat nástroj, kterým bude možno e-legalizaci zrealizovat. Podrobnosti 
k postupu u e-legalizace Ministerstvo vnitra sdělí, jakmile budou zcela vyjasněny 
technické parametry nově zaváděné služby do systému Czech POINT. 
 
 Do systému Czech POINT žadatel o provedení e-legalizace nahraje 
elektronický dokument s elektronickým podpisem, který hodlá uznat za vlastní. 
Systém žádost přijme, e-legalizaci ale provede až ověřující subjekt, ke kterému se 
žadatel osobně dostaví, u tohoto subjektu také dojde k zápisu do ověřovací knihy.  
 
 Zákon o ověřování ve znění účinném k 1. 7. 2022 nepočítá se speciálními 
(digitálními) ověřovacími knihami, ačkoliv zavedení digitální ověřovací knihy bylo 
v průběhu legislativního procesu k zákonu č. 261/2021 Sb. diskutováno. Zápis e-
legalizace proto bude muset být proveden do ověřovací knihy podle § 16 zákona 
o ověřování, tedy včetně vlastnoručního podpisu žadatele o provedení e-legalizace.  
 
 Ověřovací doložka však bude elektronická a bude v systému Czech POINT 
digitálně připojena k elektronickému dokumentu, na kterém bude legalizovaný 
elektronický podpis. Podoba elektronické ověřovací doložky bude odpovídat § 12 
zákona o ověřování. Další údaje, které budou např. souřadnicemi nebo vizuálně 
lokalizovat prostý elektronický podpis na elektronickém dokumentu opatřeném více 
podpisy, mohou být uvedeny v elektronickém dokumentu, na kterém bude 
elektronická ověřovací doložka, ne však jako její součást. 
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 Elektronický podpis, který bude možno uznat za vlastní, bude i prostý 
elektronický podpis (například pod e-mailovou korespondencí). Rovněž bude možno 
uznat za vlastní i zaručený elektronický podpis, u jehož certifikátu již nastala 
expirace.  
 
 Postup při e-legalizaci podle zákona o ověřování je jiný než postup, který při e-
legalizaci využívají notáři, kteří postupují podle nařízení vlády č. 317/2021 Sb., 
o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu. Toto nařízení má oporu 
v § 74a odst. 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve 
znění zákona č. 300/2021 Sb. 
 
 Podrobnější metodická informace bude vydána po ukončení meziresortního 
připomínkového řízení k novele ověřovací vyhlášky. 
 
 
 
 
 

JUDr. Petr Voříšek, Ph.D. 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová 
tel. č.: 974 816 305 
e-mail: petra.gronwaldtova@mvcr.cz 
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