
 

 

Manuál pro podepisování dokumentů uznávaným 

elektronickým podpisem a elektronickou konverzi 

(verze 1.0) 

 

 

1. Úvod 

Tento návod slouží k osvojení práce se zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím 

kvalifikovaného osobního certifikátu – QCA, kterým se podepisují vlastní dokumenty, např. exekuční 

návrh, návrh na zastavení, vyjádření k návrhům, apod.) a prováděním elektronickým konverzí 

dokumentů z listinné podoby do elektronické a z elektronické do listinné.  

 

2. Předpoklady  

Předpokladem pro úspěšné podepisování listin uznávaným elektronickým podpisem je kvalifikovaný 

osobní certifikát (QCA), který Vám na žádost vydá např. Česká pošta, s.p. na obslužných místech 

Czechpoint. 

Předpokladem pro úspěšné provádění elektronických konverzí listin z listinné do elektronické podoby a 

z elektronické podoby je kvalifikovaný osobní certifikát (QCA – pro podepisování dokumentů) a 

komerční osobní certifikát (VCA – pro přihlašování ke službám, např. Czechpoint), který Vám na žádost 

vydá např. Česká pošta, s.p. na obslužných místech Czechpoint. Zřízení přístupu do služby Czechpoint, 

který se pro advokáty zřizuje prostřednictvím České advokátní komory. 

Oba certifikáty musí být nainstalovány v počítači, na kterém se elektronické podepisování či konverze 

provádí. 

Pro podepisování uznávaným elektronickým podpisem se doporučuje použít programu Form Filler od 

Software602, který zároveň slouží k práci s datovou schránkou. Program lze bezplatně stáhnout zde: 

http://www.602.cz/602xml_filler/download. Po správné instalaci se Vám na ploše windows nebo 

v adresáři s programy zobrazí tato ikona: 

 

Posledním předpokladem je nainstalovaný prohlížeč pdf dokumentů, nejčastěji ADOBE Reader, který 

je často již součástí základní instalace windows. Stáhnout tento program můžete zde: 

http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/. 

  

3. Podepisování (vlastních) elektronických dokumentů 

3.1 Příprava pdf dokumentu  

V programu Word (balík Microsoft Office) připravíte požadovaný dokument, následně ho standardně 

uložíte (ve formátu .doc nebo docx) do požadovaného adresáře či na plochu. Přejdeme do adresáře, ve 

http://www.602.cz/602xml_filler/download
http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/
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kterém je příslušný word dokument uložen (případně na ploše) a stiskem pravého tlačítka vyvoláme 

nabídku nad požadovaným dokumentem: 

 

 

Po stisknutí volby „podepsat PDF“ se dokument word přetvoří na pdf (původní dokument word zůstává 

zachován) a zároveň se zobrazí nabídka pro umístění zaručeného elektronického podpisu: 

 

 

Horní červená šipka směřuje k certifikátu, kterým bude soubor pdf podepsán, pokud v nabídce žádný 

certifikát nenaleznete, nemáte certifikáty naistalovány a je třeba provést jejich instalaci. Vždy musí jít o 

certifikát kvalifikovaný, u kterého je vydavatel uveden jako …“Qualified“… 

 

Spodní šipka směřuje k možnostem vizualizace elektronického podpisu. Pro vlastní podepsání však 

není tato volba podstatná. Záleží tedy čistě na uživateli, zda grafickou podobu podpisu do dokumentu 

zahrne či nikoliv. Pokud se rozhodne grafickou podobu zahrnout, umístí podpis pohybem obdélníku na 

požadované místo. Jakmile je dokument připraven, je možnost stiskem „OK“ dokument podepsat.  
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Pro kontrolu podpisu otevřete podepsaný pdf dokument: 

 

 

Hlášení „Nejméně jeden podpis má problémy“ nemusíte věnovat zvýšenou pozornost. Hlášení většinou 

pouze znamená, že nemáte v počítači uloženy kořenové certifikáty vystavitele, avšak vlastní podepsání 

dokumentu úspěšně proběhlo. Je vždy ale třeba sledovat platnost certifikátu, zpravidla o tom informuje 

vystavitel certifikátu emailem před vypršením jeho platnosti. 

Nyní je dokument řádně podepsán uznávaným elektronickým podpisem. 

 

4. Provádění elektronickým konverzí 

4.1 Přihlášení ke službě Czechpoint (postup shodný pro oba typy konverze) 

Předpokladem provedení konverze z listinné do elektronické podoby je originál listiny, který má advokát 

k dispozici a chce provést jeho konverzi pro zaslání elektronickou cestou. 

Přihlášení do služby Czechpoint provedete pomocí internetového prohlížeče a adresy 

https://www.czechpoint.cz. Následně se Vám zobrazí nabídka pro výběr certifikátu k přihlášení. Musí jít 

o komerční osobní certifikát - Public (VCA). 

https://www.czechpoint.cz/
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Výběr certifikátu potvrdíte a pomocí přihlašovacích ůdajů se do služby přihlásíte. Pokud je Vám 

nabízena po přihlášení „role“ přihlášeného uživatele, vždy musí být zvolena role „vkladatel“. Následně 

jsou Vám nabídnuty možnosti provádění konverzí: 

 

Po výběru volby typu konverze se Vám zobrazí interaktivní formulář pro provedení konverze. 

 

 

4.2 Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby 

Předpokladem je, že disponujete elektronickým dokumentem pdf, který obsahuje uznávaný 

elektronická podpis. Otevřete formulář pro tento typ konverze. 
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1) Vyberte soubor, u kterého chcete provést konverzi. 

2) Otevřete dokument, ověřte shodu a vytiskněte ho. 

 

3) Do nového pole (červený rám) doplňte označení vstupu (např. název rozhodnutí) a datum, 

který je na originálu listiny uveden. 

4) Stiskněte „připojit k výstupu ověřovací doložku“. 

5) Zobrazí se Vám konverzní doložka z elektronické do listinné podoby. 
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6) Ověřovací doložku vytiskněte, opatřete otiskem úředního razítka, podepiště a pevně spojte 

s výtiskem ověřované listiny. 

Tím je konverze z elektronické do listinné podoby provedena. 

 

4.3 Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby 

Předpokladem pro provedení konverze je, že disponujete originálem listiny určené k provedení 

konverze. 

Nejdříve je třeba připravit dokument do elektronické podoby, tj. naskenovat dokument ve formátu jpg, 
png, bmp nebo tiff (doporučuje se formát jpg). Nastavení snímání je třeba nastavit v možnostech 
skenování. Vzhledem k tomu, že na každém zařízení je nastavení odlišné, nelze v tomto ohledu 
poskytnout návod. Pokud se nedaří neskenovat dokument ve výše požadovaných formátech a 
skenování lze provést pouze do formátu pdf, je nutno toto pdf následně převést do požadovaných 
formátů. Pro převod může použít některý s dostupných programů např. PDF to JPG 
(http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/prevody_formatu/pdf-to-jpg/) nebo provést převod online na 
adrese http://pdf2jpg.net/. Tyto programy umí i to, že v případě, že má pdf soubor více stránek, tak 
převedou původní pdf do na více souborů jpg a jednotlivé stránky automaticky popořadě pojmenují jako 
001, 0102, 003, atd. Lze tak převádět i vícestránkové pdf dokumenty. 
 
Převod dokumentu pomocí online nástroje na adrese http://pdf2jpg.net/ 
 

1) Stiskněte tlačítko „Choose a PDF File“ a vyberte požadované pdf k převodu. 

2) Stiskněte tlačítko „Convert PDF to JPG“. 

http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/prevody_formatu/pdf-to-jpg/
http://pdf2jpg.net/
http://pdf2jpg.net/


Exekutorský úřad Jindřichův Hradec, Mgr. Martin Roubal, soudní exekutor 

- 7 - 

 

 
 

3) Provede se převod a nabídne se Vám stažení převedeného souboru do JPG 

 
 

4) Pomocí volby „View“ převedený dokument zobrazíte, pomocí volby „download“ převedený 
soubor uložíte. Zvolte „Download“ a uložte soubor(y) do Vámi zvoleného adresáře. 

 
Nyní máte přípraven(y) soubor(y) k provedení konverze z listinné do elektronické podoby. Otevřete 
formulář pro tento typ konverze. 
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1) Zaškrtněte vlastnosti, které má listina určená ke konverzi (pokud takové vlastnosti má) 

2) Stiskněte „Zahájit provedení konverze“. 

3) Je možné, že po stisknutí tlačítka se zobrazí chybové hlášení. Stiskněte OK a pokračujte. 

 

4) Vyberte soubor či soubory určený ke konverzi (pouze ve formátu jpg, bmp, tiff, png). Pokud 

konvertovaný dokument v jpg obsahuje více stránek, je třeba opakováním tohoto postupu 

nahrát všechny strany dokumentu. 

 

 

5) Jakmile vybere požadovaný soubor či soubory, zobrazí se náhled a počet vybraných souborů 

(k provedení jedné konverze). Pokud konvertovaný dokument (plná moc, rozhodnutí, apod.) 

obsahuje více stran, je nezbytné provést konverzi dokumentu jako celku, tedy nahráním všech 

stran dokumentu k jedné konverzi. 

 

6) Jakmile jsou všechny soubory vybrány, stiskněte „zavřít“. 

7) Nyní se Vám zobrazí formulářové okno pro provedení vlastní konverze. 
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8) Do žlutých polí doplňte označení vstupu (např. název rozhodnutí) a datum, který je na originálu 

listiny uveden. 

9) Dokument si před provedením konverze můžete prohlédnout stisknutím „otevřít dokument“. 

10) Pokud je vše v pořádku, stiskněte „Připojit k výstupu ověřovací doložku“ 

11) Otevře se Vám okno pro výběr kvalifikovaného certifikátu – certifikát vyberte a stiskněte OK. 

V případě, že se Vám žádný certifikát nenabízí, nemáte certifikáty nainstalovány. 

 

 

12) Provede se konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby. Pro zobrazení provedení 

konverze stikněte „otevřít dokument“ a pdf dokument uložte do Vámi zvoleného adresáře. 

Pokud se Vám ve formuláři zobrazuje i možnost „uložit výstup z provedené konverze“ můžete 

použít pro uložení i tuto funkci. Advokáti však mají pravděpodobně jiný typ formuláře a tato 

možnost se nezobrazuje. 
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13) Nyní disponujete konvertovaným dokumentem z listinné do elektronické podoby, kdy v souboru 

pdf je za vlastním obsahem dokumentu umístěna ověřovací doložka. Tato doložka, resp. celý 

konvertovaný dokument je podepsaným kvalifikovaným osobním certifikátem (obsahuje Váš 

elektronický podpis) a je možno jej použít prostřednictvím elektronické komunikace. Doložka se 

netiskne ani vlastnoručně nepodepisuje. 
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5. Závěr 

Při práci se službou konverze dokumentů dochází nejčastěji k chybám způsobeným nedostatečnou 

znalostí a smyslu provádění těchto úkonů. Jako nejčastější chyba se vyskytuje zaměňování formulářů 

pro jednotlivé typy konverze. Vždy je tedy nezbytně nutné se ujistit, jakou konverzi chci provést, tedy 

jestli z listinné do elektronické podoby nebo z elektronické do listinné podoby a k tomu zvolit vhodný 

formulář. Konverze je nutné prováděť i tehdy, když např. disponuji konvertovaným dokumentem 

z elektronické do listinné podoby (nedisponuji původní elektronickou verzí) a potřebuji tento dokument 

použít pro elekronickou komunikaci. Je nedostačující, aby takový dokument byl pouze naskenován. 

Příklady: 

Od soudu jsem do datové schránky obdržel rozhodnutí ve věci samé, např. platební rozkaz s doložkou 

vykonatelnosti. Chci podat za klienta exekuční návrh a disponuji procesní plnou moci v listinné podobě. 

Exekuční návrh chci sepsat a elektronicky podepsat svým zaručeným podpisem. 

1) Exekuční titul od soudu je elektronicky podepsaný, ve formátu pdf. Splňuje nároky na 

elektronickou komunikaci. Pdf z datové schránky pouze uložím a připojím do datové zprávy 

s exekučním návrhem 

2) Plná moc od klienta je listinou, resp. originálem listiny. Je třeba provést konverzi z listinné do 

elektronické podoby viz kapitola 4.3. Konvertovaný dokument připojím do datové zprávy 

s exekučním návrhem. 

3) Exekuční návrh vytvářím sám, následně provedu digitální podpis zaručeným elektronickým 

podpisem viz kapitola 3. 

 

Disponuji exekučním titulem v listinné podobě (stejnopisem rozhodnutí s podpisem a razítkem) a 

procesní plnou mocí v listinné podobě. Exekuční návrh chci sepsat a ručně podepsat. Vše následně 

podat datovou schránkou. 

1) Exekuční titul je listinou v originále, resp. ve stenopisu. Je třeba provést konverzi z listinné do 

elektronické podoby viz kapitola 4.3. Konvertovaný dokument připojím do datové zprávy 

s exekučním návrhem. 

2) Plná moc od klienta je listinou, resp. originálem listiny. Je třeba provést konverzi z listinné do 

elektronické podoby viz kapitola 4.3. Konvertovaný dokument připojím do datové zprávy 

s exekučním návrhem. 

3) Exekuční návrh vytisknu, podepíšu a provedu konverzi z listinné do elektronické podoby viz 

kapitola 4.3. Konvertovaný dokument připojím do datové zprávy 

Disponuji exekučním titulem v listinné podobě, který vznikl převedením z elektronické do listinné 

podoby, tj. dokument obsahuje konverzní doložku a tento dokument potřebuji použít pro elektronickou 

komunikaci. 

1) Exekuční titul s doložkou konverze z elektronické do listinné podoby je třeba převést do podoby 

elektronické včetně původní konverzní doložky, tzn. že po úspěšném provedení konverze bude 

dokument obsahovat dvě konverzní doložky – původní z elektronické do listinné podoby a Vámi 

vytvořenou doložku z listinné do elektronické podoby. Pro konvezi použiji formulář pro konverzi 

z listinné do elektronické podoby. 

* * * * * 

Tento návod byl sepsán s vědomím, že zákon o elektronických úkonech stanoví, že u podání, která byla odeslána prostřednictvím 

systému datových schránek, se má za to, že jsou datována a podepsána. To však platí pouze u listin, resp. úkonů, které činí 

uživatel datové schránky. U listin, které vydala či podepsala osoba odlišná od uživatele datové schránky činícího podání, je nutné 

provádět konverzi těchto dokumentů (typicky plné moci, rozhodnutí v listinné podobě, apod.). Pakliže jde např. o exekuční návrh, 

lze toto ustanovení použít, avšak s ohledem na povinnost soudního exekutora doručovat povinnému exekuční návrh (nikoliv jeho 

kopii) dovolujeme si Vás požádat o provádění el. podpisu u těchto dokumentů, neboť jak je v předmětné kapitole zřejmé, jde o 

úkon trvající několik vteřin.   


