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Úvodem 

Přestože historie e-Governmentu v České republice se začala psát už na počátku tohoto milénia a od 
přijetí tzv. „českého e-Government Actu“ v roce 2008 se trend digitalizace promítl do celé řady oborů, 
oblast soudních překladů a soudního tlumočení ještě v nedávné minulosti zůstávala stranou tohoto 
vývoje.  Půl století stará legislativa neumožňovala jiné než listinné vyhotovení úkonů a soudní pře-
kladatelé a tlumočníci si museli navzdory moderním technologiím vystačit pouze s papírem, razít-
kem, šňůrou a přelepkami. Dlouho očekávaná reforma soudních překladů a soudního tlumočení při-
nesla v lednu 2021 možnost poskytovat služby zadavatelům elektronicky, díky čemuž se naší profesi 
doslova otevřely nové obzory.  

Překladatelsko-tlumočnická komunita stejně tak jako zadavatelé, ať už soukromí zadavatelé nebo 
zadavatelé z řad orgánů veřejné moci, na tuto novinku reagují různě. Nutno podotknout, že velká 
část z nich o možnosti elektronického vyhotovení úkonů stále neví, protože v tomto směru chybí pat-
řičná osvěta. Další skupina sice zaznamenala změnu legislativy, ale v obavách z možných kompli-
kací raději volí zaběhnutý postup. V poslední době však přibývá i těch (autora nevyjímaje), kteří pod-
lehli kouzlu jednoduchosti a efektivity elektronických úkonů natolik, že by kulatému razítku nejra-
ději dali sbohem. 

Tento stručný manuál vznikl s cílem zpopularizovat elektronické úkony mezi zadavateli, představit 
jim v krátkosti jejich specifika, především pak jejich výhody oproti úkonům v listinné podobě, a při-
spět tak k lepšímu využití jejich potenciálu v praxi. Z orientačního průzkumu mezi soudními překla-
dateli v závěru roku 2020, kteří elektronické úkony již aktivně vyhotovují, totiž vyplynulo, že objem 
elektronických úkonů v současnosti činí přibližně pouhou třetinu z celkového počtu, přičemž mezi 
zadavateli elektronických úkonů výrazně převažují soukromí zadavatelé. 

V příloze naleznete i dva modelové překladatelské úkony, jeden ve formátu PDF s vloženou přílohou 
a druhý v podpisovém kontejneru ASiC, oba spojené s elektronicky podepsanou písemností. 

Závěrem bych na tomto místě rád poděkoval svým kolegům z pracovní podskupiny pro elektronické 
úkony, jmenovitě L. Bervidové, I. Maertens, C. Phamovi a P. Pilchovi, za cenné podněty, které jsem 
využil při tvorbě tohoto manuálu, a rovněž uvítám i jakékoliv další náměty, komentáře a připo-
mínky, které pomohou doplnit a zpřesnit případná další vydání. 

Autor 
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Úspora  

Vyhotovení úkonu v elektronické podobě přináší především významnou 
úsporu času, protože zadavatel ani překladatel/tlumočník nejsou odká-
záni na služby klasické pošty. Prostřednictvím datové schránky, e-
mailu nebo cloudu si mohou předat podklady a vyhotovený úkon 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Podklady dodané v elektro-
nické podobě se také snáze a rychleji zpracovávají díky různým softwaro-
vým nástrojům. Oproti listinnému vyhotovení se časová úspora pohybuje 
v řádu dnů, v případě zasílání překladu do zahraničí dokonce v řádu týdnů, což zadavatel jistě 
ocení v naléhavých situacích, kdy prodlení může znamenat komplikace. Elektronická vyho-
tovení mají rovněž tu výhodu, že si zadavatel může jednoduše zkontrolovat účtovaný rozsah 
překladu, aniž by počet normostran musel složitě počítat manuálně. 

 

V době napjatého státního rozpočtu a tlaku na omezování výdajů nabývá 
faktor úspory nákladů na významu. U elektronického úkonu odpadají 

náklady na poštovné, pojištění při poštovní přepravě, tisk a náhradu 
času ztraceného v přímé souvislosti s úkonem, které se u jednoho 
úkonu mohou pohybovat v řádu stovek korun.  

Opakované  

V případě úkonů v listinné podobě často zadavatel požaduje větší po-
čet vyhotovení (např. jedno pro účastníka řízení a jedno do spisu). 
V době, kdy kolují rozporuplné názory ohledně výkladu § 5 vy-
hlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního 
překladatele, za jakých podmínek mají překladatelé nárok na od-
měnu za další vyhotovení úkonu, představuje zpracování úkonu 
v elektronické podobě ideální východisko, protože zadavatel má elek-
tronický úkon stále k dispozici, může jej zaslat libovolnému počtu konečných příjemců v elek-
tronické podobě nebo prostřednictvím autorizované konverze z moci úřední může pořídit li-
bovolný počet vyhotovení v listinné podobě, a to bez dodatečných nákladů. 

 

V porovnání s úkony v listinné podobě poskytuje elektronické vyhotovení 
výrazně vyšší záruku, že s přeloženými listinami nebo textem vlastního 
překladu nebylo nijak manipulováno (např. vpisování, přepisování, škr-

tání apod.), protože sebemenší zásah do obsahu úkonu automaticky vede 
ke zneplatnění elektronického podpisu překladatele/tlumočníka. U elektro-

nických úkonů zároveň existuje menší riziko jejich ztráty nebo poškození, ať 
už během přepravy poštou nebo při archivaci. 
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Dostupnost 

Pokud má překladatel/tlumočník s sebou potřebné vybavení – které 
mimochodem není nijak objemné (vlastně jen PC + token/čipová 
karta) – může zpracovat úkon mimo své sídlo, i když se v danou 
chvíli nachází třeba na jiném kontinentu nebo se ocitl v karanténě. 
A totéž platí samozřejmě i pro zadavatele v zahraničí, který potře-
buje co nejrychleji získat překlad od překladatele v ČR. Další ne-

sporná výhoda spočívá v tom, že díky cloudovým 
službám a mobilním zařízením může mít 

kdokoliv překlad stále u sebe pro případ potřeby.  

Ekologie 

Zamysleli jste se někdy nad spotřebou papíru, který po splnění své 
mise končí ve skartovačkách nebo zavaluje spisovny? A jakou uhlíkovou 

stopu zanechá poštovní zásilka v porovnání s odesláním e-mailem nebo datovou 
schránkou? I zde elektronické úkony jednoznačně vedou… 
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Jaké  ý úkon? 

Legislativní úprava 

Překladatelský a písemný tlumočnický úkon v elektronické podobě1 se řídí ustanoveními 

➢ zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen 
„TlumZ“), a 

➢ vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti (dále jen 
„VyhlČ“) 

a v obecné rovině na ně dopadá mimo jiné 

➢ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (dále jen „eIDAS“). 

➢ zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
➢ vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů, 
➢ vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního 

systému datových schránek. 

Listinné a elektronické vyhotovení úkonu si jsou z hlediska platnosti rovnocenná a záleží 
pouze na dohodě mezi zadavatelem a překladatelem/tlumočníkem, jakou formu zvolí. 

Elektronické vyhotovení úkonu nesmí být zaměňováno s obyčejným skenem listin-
ného vyhotovení úkonu! Takový dokument nemá platnost překladatelského úkonu 
a nemůže být akceptován pro účely právního jednání. 

Formální elektronického úkonu 

Nad rámec obecných formálních náležitostí překladatelských a písemných tlumočnických 
úkonů (spojení s přeloženou písemností, záhlaví obsahující označení zdrojového jazyka, čís-
lování stran úkonu, doložka v cílovém jazyce atd.), musí elektronické úkony splňovat tyto spe-
ciální požadavky: 

1. Ke zpracování úkonu v elektronické podobě musí být dán souhlas zadavatele (§ 27 
odst. 2 TlumZ). Zákon přitom blíže nespecifikuje, zda se má jednat o písemný souhlas, 
nebo postačí jen ústní souhlas. 

2. Úkon musí být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být připo-
jen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis 
založen a který obsahuje jméno překladatele a označení „překladatel“ (resp. „tlumoč-
ník“), a musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Certifi-
kát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 
5 let ode dne provedení překladatelského úkonu. (§ 27 odst. 2 TlumZ) Zákon výslovně 
nestanovuje, zda má být elektronický podpis tzv. vizualizovaný (graficky reprezento-
vaný v textu), nebo může být tzv. neviditelný (bez grafické reprezentace v textu). 

 
1 Předmětem písemného tlumočnického úkonu je přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomu-
nikačního provozu, přepis projevu neslyšících a hluchoslepých osob. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-354
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32014R0910
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-194
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3. Musí být zpracován ve formátu PDF/A. (§ 27 odst. 2 VyhlČ) Jedná se o oficiální archi-
vační verzi formátu PDF umožňující zobrazit soubory i pomocí budoucích verzí soft-
warových nástrojů. 

4. Pokud se překladatelský nebo tlumočnický úkon nebo jeho část zachycuje na trvalý 
nosič dat2, obsah trvalého nosiče dat musí být zachycen způsobem znemožňujícím 
jeho pozměnění nebo smazání. (§ 38 VyhlČ). 

Písemný tlumočnický úkon v elektronické podobě musí kromě výše uvedeného splňovat ještě 
následující: 

5. Pokud není možné zpracovat úkon v elektronické podobě v jednom souboru, zpracuje 
se ve formátu PDF/A alespoň překlad nebo přetlumočený text a poslední strana 
úkonu3, a celý úkon se zachytí na stejném trvalém nosiči dat. (§ 27 odst. 3 VyhlČ) 

6. Pokud se přepis nebo překlad odposlechu, písemnost podle § 28 odst. 2 nebo průvodní 
list zpracovává v elektronické podobě, zachytí se na stejném trvalém nosiči dat jako 
záznam. (§ 32 odst. 2 VyhlČ) Trvalý nosič dat obsahuje též písemnost v elektronické 
podobě obsahující údaj, ke kterému úkonu záznam náleží; tato písemnost se opatří 
elektronickým podpisem, certifikátem a časovým razítkem jako úkon zpracovaný 
v elektronické podobě. (§ 32 odst. 1 VyhlČ). 

Pokud jde o otisk překladatelské/tlumočnické pečeti, existuje zde zjevný nesoulad mezi záko-
nem a vyhláškou (srov. § 27 odst. 2 Tlumz a § 25 VyhlČ), nicméně podle neoficiálního stano-
viska Ministerstva spravedlnosti ČR z května 2021 nemá elektronický úkon obsahovat otisk 
překladatelské/tlumočnické pečeti! 

 

Ze znění § 23 odst. 2 VyhlČ vyplývá, že k překladatelskému úkonu se zpravidla připojuje ori-
ginál přeložené písemnosti, nicméně ustanovení vyhlášky pamatuje i na situace, kdy originál 
připojit nelze. Místo něj se pak připojí opis písemnosti, případně ověřený opis, požaduje-li to 
zadavatel. 

Z logiky věci lze jakoukoliv písemnost v elektronické podobě připojit k elektronickému pře-
kladatelskému úkonu přímo. U písemností opatřených razítkem a/nebo vlastnoručním pod-
pisem určených k předložení orgánům veřejné moci důrazně doporučuji provést autorizova-
nou konverzi do elektronické podoby a elektronický překladatelský úkon spojit s výstupem 
konverze, přestože zadavatel v tomto případě nemusí požadovat ověřený opis, a to s cílem 

 
2 Definici pojmu „trvalý nosič dat“ nalezneme např. v ust. § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním 
styku: jakýkoli nástroj, který umožňuje uživateli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány 
po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. S tímto 
pojmem operuje i evropská legislativa, viz např. recital 23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU 
ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, který uvádí i konkrétní příklady: Trvalý nosič by měl umožnit spotřebiteli 
uchovávat informace tak dlouho, jak je to pro něj nutné z hlediska ochrany jeho zájmů plynoucích z jeho vztahu s obchod-
níkem. Mezi tyto nosiče by měl patřit zejména papír, zařízení USB, CD-ROMy, DVD, paměťové karty nebo pevné disky 
počítačů a elektronická pošta. 
3 TlumZ sice neobsahuje přímou definici pojmů „překladatelský úkon“ a „písemný tlumočnický úkon“, ale z kon-
textu ustanovení § 23 odst. 1 a § 26 lze dovodit, že se jimi rozumí pouze vlastní překlad/přepis včetně doložky bez 
připojené přeložené písemnosti/přetlumočeného projevu, protože záhlaví alespoň první strany překladatelského 
úkonu/písemného tlumočnického úkonu má obsahovat označování zdrojového jazyka, ze kterého je úkon prove-
den, a strany úkonu mají být číslovány. 
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vyhnout se případnému odmítnutí dokumentu. U ostatních písemností postačuje připojit oby-
čejný sken. 

Předpisy sice nestanovují konkrétní souborový formát přeložené písemnosti (TXT, RTF, DOC, 
DOCX, ODT, PDF a jiné), z praktického hlediska je ale vhodný formát PDF, a to jednak kvůli 
stálosti formátování a jednak pro potřeby konverze do listinné podoby. 

 

Přestože není předepsán konkrétní souborový formát zvukového nebo audiovizuálního zá-
znamu, z důvodu úspory kapacity doporučuji ideálně zvolit komprimované formáty MP3 a 
MP4. 

Rovněž je vhodné, aby autor zvukového nebo audiovizuální souboru nebo zadavatel písem-
ného tlumočnického úkonu podepsal externím elektronickým podpisem typu CAdES a zabez-
pečil ho tak proti nežádoucím zásahům. 
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Jak vypadá elektronický úkon v praxi? 

Spojení elektronického úkonu s přeloženou písemností/přetlumočeným projevem musí být 
provedeno tak, aby byla vyloučena možnost nezjistitelné změny dat. Z technického hlediska 
toho lze dosáhnout několika způsoby, aniž by došlo k porušení integrity souboru s přeloženou 
písemností (přetlumočeným projevem) vedoucímu ke znehodnocení elektronického pod-
pisu/elektronické pečeti a časového razítka. 

PDF/A s  

V tomto případě je přeložená písemnost nebo přetlumočený projev vložen jako příloha do 
souboru PDF/A s překladatelským úkonem. 

Pro prohlížení lze použít běžné čtečky PDF souborů (např. Acrobat Reader, Signer, ABBYY 
FineReader a mnoho dalších). Po otevření souboru se zobrazí překladatelský úkon a v levé 
části okna aplikace je zpravidla nabídnut seznam vložených příloh. Po rozkliknutí se zobrazí 
přeložená písemnost v samostatném okně. Je-li jako příloha vložen soubor s audiozáznamem 
nebo videozáznamem přetlumočeného projevu, spustí se v příslušné aplikaci pro přehrávání 
multimediálních souborů. 

 

Obr. 1: Překladatelský úkon zobrazený v aplikaci Adobe Acrobat Reader DC 
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Obr. 2: Překladatelský úkon zobrazený v aplikaci Signer 

 
Obr. 3: Překladatelský úkon zobrazený v aplikaci ABBYY FineReader 
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Kontejner s asociovaným podpisem (ASiC) 

Kontejner s asociovaným podpisem (ASiC) označuje souborová přípona „.asics“ nebo 
„.asice“.4 Jedná v podstatě o zipovou složku s definovanou vnitřní strukturou, která je zape-
četěna externím elektronickým podpisem a časovým razítkem. 

Přestože tento formát splňuje standardy podle eIDAS a veřejné orgány členských států EU 
jsou povinny ho akceptovat, spisové služby v České republice s tímto typem souborů zatím 
neumějí pracovat. Aktuálně nelze v ostrém provozu odesílat soubory ASiC ani jako přílohy 
datové zprávy, ale v lednu 2022 byl formát ASiC povolen alespoň v testovacím provozu. Nao-
pak značné oblibě se kontejnery ASiC těší na Slovensku, kde tento formát původně vznikl. 

Kontejner obsahuje soubor PDF/A s překladatelským/písemným tlumočnickým úkonem a 
dále samostatný soubor s přeloženou písemností/záznamem přetlumočeného projevu. 

Pro procházení obsahu kontejneru ASiC je nutná instalace aplikace pro práci se zipovými 
složkami (např. 7-Zip, WinRAR nebo Total Commander aj.). Po otevření kontejneru lze již 
jednotlivé soubory zobrazit pomocí čtečky PDF (viz str. 10).  

 
Obr. 4: Obsah kontejneru ASiC zobrazený v aplikaci 7-Zip 

 
4 Obsahuje-li kontejner jediný soubor, má příponu „asics“. V případě dvou a více vložených souborů má příponu 
„asice“. 
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Obr. 5: Obsah kontejneru ASiC zobrazený v aplikaci WinRAR 

 

Datová zpráva 

Datová zpráva (soubor ve formátu ZFO) je svou podstatou rovněž podpisový kontejner, který 
ovšem na rozdíl od kontejneru ve formátu ASiC nemůže zapečetit sám překladatel/tlumočník, 
ale pouze Informační systém datových schránek Ministerstva vnitra. Zároveň nese tento pod-
pisový kontejner data o odesílateli, adresátovi, číslech jednacích, spisových značkách, číslech 
jednacích atd. Datové zprávy lze prohlížet v prostředí datových schránek a v aplikaci Signer. 

Aby byly splněna podmínka spojení úkonu s přeloženou písemností/přetlumočeným proje-
vem, musí být překladatelský/písemný tlumočnický úkon v elektronické podobě ve formátu 
PDF/A společně s přeloženou písemností/přetlumočeným projevem v samostatném souboru 
zaslán v jedné datové zprávě z datové schránky překladatele/tlumočníka, jinak nelze pro-
kázat, že oba soubory spojil překladatel/tlumočník. 

Úskalí formátu ZFO představuje fakt, že s ním mohou efektivně pracovat pouze uživatelé da-
tových schránek. Pro potřeby použití v zahraničí je tedy nutné buď následně překladatelský 
úkon zkonvertovat do listinné podoby, nebo zvolit jiný formát. Z pohledu písemných tlumoč-
nických úkonů představuje limitující faktor rovněž maximální přípustná velikost datové 
zprávy 20 MB, která zjevně není dostačující při vkládání objemných audiovizuálních souborů 
v povolených formátech mpeg1/mpeg2, wav a mp2/mp3. 
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 a   platnost 
elektronického podpisu? 

kvalifikovaného elektronického certifikátu  

Zadavatel má možnost ověřit si, že kvalifikovaný elektronický podpis, kterým je podepsán 
elektronický úkon, skutečně patří soudnímu překladateli zapsanému na seznamu Minister-
stva spravedlnosti. 

Ve čtečce PDF si otevře dialog s podrobnostmi kvalifikovaného certifikátu elektronického 
podpisu, které podle jména porovná s údaji v seznamu soudních tlumočníků a překladatelů 
na webu Ministerstva spravedlnosti (www.tlumocnici.justice.cz): 

1. Položka „title“ musí mít hodnotu překladatel. 
2. Položka „organizationIdentier“ (resp. „2.5.4.97“) má hodnotu ve tvaru NTRCZ-

{identifikační číslo osoby}. Identifikační číslo osoby překladatele/tlumočníka jedno-
značně identifikuje. 

 
Obr. 6: Zobrazení detailů certifikátu pro elektronický podpis v aplikaci Adobe Acrobat Reader DC 

http://www.tlumocnici.justice.cz/
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kvalifikovaného elektronického podpisu 

A) V případě, že jsou elektronický úkon a přeložená písemnost/přetlumočený projev vloženy 
do kontejneru ASiC, bude prvním krokem ověření elektronického podpisu a časového razítka, 
jimiž je kontejner zapečetěn. Toto je možné provést např. 

➢ v aplikaci Signer 
➢ ve webové aplikaci Evropské komise (https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-

demo/validation) 
➢ ve webové aplikaci na ústředním portálu veřejné správy Slovenska 

(https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep) 
➢ ve webové aplikaci společnosti Disig a.s. (https://qesportal.sk/Portal/sk) 

B) Jsou-li překladatelský úkon a přeložená písemnost/přetlumočený projev vloženy jako pří-
lohy do datové zprávy stažené na lokální úložiště, lze její platnost ověřit zpětným nahráním 
do prostředí datových schránek pomocí volby „OTEVŘÍT .ZFO“. Alternativně je možné dato-
vou zprávu otevřít a ověřit v aplikaci Signer. 

C) Následuje ověření el. podpisu vlastního překladatelského/písemného tlumočnického 
úkonu (to platí i pro soubor PDF s vloženou přílohou). Nejběžnější čtečky PDF mají v sobě 
integrovanou funkci ověření platnosti elektronického podpisu.5  V podrobnostech procesu 
ověření odkazuji na metodický návod Ministerstva vnitra.6 

 
Obr. 7: Panel podpisu v aplikaci Adobe Acrobat Reader DC 

 
5 Aplikace Adobe Acrobat Reader za určitých okolností nemusí být schopna rozhodnout o platnosti elektronického 
podpisu po vypršení platnosti kvalifikovaného elektronického certifikátu, kdy nezohlední údaj z kvalifikovaného 
elektronického časového razítka. Proto doporučuji spíše aplikaci Signer. 
6 https://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-overovani-platnosti-uznavanych-elektronickych-podpisu-a-
elektronickych-peceti.aspx 

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep
https://qesportal.sk/Portal/sk


 16 

 

 
Obr. 8: V aplikaci Signer lze vyexportovat velmi detailní protokol s výsledkem ověření platnosti elektronického podpisu 
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 elektronického úkonu 

Při elektronickém vyhotovení úkonu musí mít zadavatel na paměti, že platnost elektronic-
kého podpisu je ověřitelná pouze po dobu platnosti certifikátu časového razítka, která ze zá-
kona činí minimálně pět let. Běžnému uživateli pětiletá lhůta bohatě postačuje k vyřízení po-
třebných záležitostí, avšak ani její uplynutí nutně neznamená, že by o vyhotovený překlad 
přišel. Řešení představuje tzv. „přerazítkování“, tedy vložení dalšího kvalifikovaného elektro-
nického časového razítka do již existujícího souboru. Přerazítkovat úkon může kdokoliv, kdo 
disponuje časovými razítky (nikoliv nutně jen překladatel/tlumočník), ale musí to stihnout 
ještě před uplynutím platnosti certifikátu původního časového razítka. 

Časová razítka poskytují certifikační autority jako zpoplatněnou službu a zpravidla nabízejí 
balíčky s určitým počtem časových razítek. Služba „Datový trezor“ největšího české certifi-
kační autority PostSignum zajišťuje dokonce automatické přerazítkování všech uložených do-
kumentů v pravidelných intervalech. 

U datových zpráv (ZFO) je přerazítkování dostupné zdarma v prostředí datových schránek. 
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Jak elektronický úkon do listinné podoby? 

 

Elektronické úkony nelze použít přímo vždy, např. v situaci, kdy právní norma u určitých 
typů dokumentů vyžaduje listinné vyhotovení (typicky např. matriční agenda) nebo pokud 
konečný příjemce elektronického úkonu nedisponuje datovou schránkou, do níž má být úkon 
doručen, aby doručení ze strany orgánů veřejné moci bylo platné a účinné apod. 

Elektronický úkon nestačí pouze vytisknout ze souboru PDF! Takový dokument 
nemá platnost úkonu v listinné podobě a nemůže být akceptován pro účely práv-
ního jednání. 

Zadavatelé mají nicméně možnost provádět tzv. autorizovanou konverzi elektronických 
úkonů do listinné podoby, přičemž výstup autorizované konverze má stejné právní účinky 
jako dokument na vstupu. Orgány veřejné moci si konverzi z moci úřední provádějí samy bez 
dalších nákladů, zatímco soukromí zadavatelé mohou za poplatek 30 Kč/str. požádat o kon-
verzi na žádost v rámci systému Czech POINT (obecní úřady, pošty, notáři apod.). 

Subjekt provádějící autorizovanou konverzi do listinné podoby písemnost vytiskne a poté k ní 
připojí konverzní doložku s údaji o elektronických podpisech a časových razítcích. 

Konverzi do listinné podoby však limitují technické možnosti systému. V současné době bo-
hužel nejsou podporovány podpisové kontejnery formátu ASiC a systém nedokáže zkonverto-
vat ani vložené přílohy souborů PDF. 7  Ke konverzi jsou přijímány buď samostatné elektro-
nicky podepsané soubory PDF, nebo jednotlivé přílohy datové zprávy v PDF (podepsané i ne-
podepsané).8 

Z výše uvedeného vyplývá, že konverze překladatelského úkonu z elektronické do listinné po-
doby předpokládá zpracování elektronického úkonu ve formátu datové zprávy ZFO (viz 
str. 13). Ke konverzi je nutno odeslat celou datovou zprávu, přičemž následně se zkonvertuje 
samostatně soubor PDF obsahující překladatelský úkon a zvlášť soubor PDF obsahující přelo-
ženou písemnost. 

Skutečnost, že oba výstupy konverze se vztahují k sobě patří, lze ověřit porovnáním údajů 
shodně uvedených v obou konverzních doložkách: 

➢ unikátní číslo datové zprávy 
➢ datum čas a přenesení datové zprávy Informačním systémem datových schránek 
➢ údaje odesílající datové schránky (název, adresa, ID, typ uživatele) 
➢ údaje o elektronické pečeti a časovém razítku, jimiž byla opatřena datová zpráva 

  

 
7 Podle oficiálního vyjádření odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra nebude konverze souborů ASiC umožněna 
dříve než v roce 2023.  
8 Z toho plyne, že konverze písemného tlumočnického úkonu v elektronické podobě do listinné podoby teoreticky 
možná je, ale připojené zvukové a audiovizuální soubory již zkonvertovat nelze. 
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Obr. 9: Příklad konverzní doložky. Červeně jsou vyznačeny části, které se musí shodovat jak u výstupu konverze překlada-
telského úkonu, tak u výstupu konverze přeložené písemnosti. 
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Lze  v  

To je otázka, na kterou bohužel neexistuje jednoduchá univerzální odpověď. Roli zde hraje 
celá řada faktorů, zejména to, zda vůbec a za jakých okolností právní řád cílového státu 
uznává platnost úředního překladu vyhotoveného podle českého práva, dále pak osoba zada-
vatele a koncového uživatele i druh řízení, v němž má být úkon použit. Překladatelský úkon 
de facto sdílí osud připojené písemnosti, proto je třeba v první řadě položit si otázku, zda lze 
právě tuto písemnost doručovat elektronicky. 

Obecně je třeba vycházet z následující hierarchie: 

1. Cílovým státem je členský stát Evropské unie a dopadá na něj unijní právo. 
2. Česká republika uzavřela s cílovým státem dvoustrannou či vícestrannou mezinárodní 

smlouvu, která upravuje otázku elektronického doručování. 
3. Nelze-li aplikovat žádný z uvedených postupů podle norem mezinárodního práva, je 

třeba aplikovat normy vnitrostátního práva. 

Postihnout celou škálu kombinací doručovaných písemností a cílových států pochopitelně 
přesahuje možnosti tohoto stručného manuálu, proto se dále zaměříme jen na situaci v rámci 
evropské sedmadvacítky a případy nejčastěji překládaných písemností. Nutno podotknout, 
že ani v EU se zatím nepodařilo sjednotit pravidla elektronického doručování a jednotlivé 
členské státy si mohou podmínky elektronického doručování upravovat individuálně. Naří-
zení eIDAS nicméně stanovuje obecný princip, že elektronickému dokumentu nesmějí být upí-
rány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho dů-
vodu, že má elektronickou podobu (čl. 46) a kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifi-
kovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se uznává jako kvalifikovaný elektronický 
podpis ve všech ostatních členských státech (čl. 25 odst. 3). 

➢ Soudní a mimosoudní písemnosti ve věcech občanských a obchodních 

Článek 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 
2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a ob-
chodních v členských státech (doručování písemností), který vstoupí v účinnost 
1. 7. 2022, stanovuje, že: 1. Soudní písemnosti mohou být v jiném členském státě doručeny 
přímo určité osobě se známou adresou pro elektronické doručování dostupnou podle práva 
členského státu řízení pro vnitrostátní doručování písemností za předpokladu, že: a) písem-
nosti jsou zasílány a přijímány prostřednictvím kvalifikovaných služeb elektronického dopo-
ručeného doručování ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 a adresát předem vyjádřil vý-
slovný souhlas s použitím elektronických prostředků pro účely doručování písemností v prů-
běhu soudního řízení, nebo b) adresát předem udělil soudu nebo orgánu, u něhož bylo zahá-
jeno řízení, nebo straně, která odpovídá za doručování písemností v daném řízení, svůj vý-
slovný souhlas s využitím elektronické pošty pro doručování písemností na udanou elektro-
nickou adresu v průběhu tohoto řízení a potvrdí přijetí písemnosti prostřednictvím potvrzení 
o přijetí, v němž je uvedeno datum přijetí. 2. K zaručení bezpečnosti zasílání písemností 
může každý členský stát stanovit dodatečné podmínky, za nichž pro něj bude elektronické 
doručování podle odst. 1 písm. b) přijatelné, které sdělí Komisi, pokud jeho právní předpisy 
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stanoví v tomto ohledu přísnější podmínky nebo pokud doručování elektronickou poštou ne-
umožňují. 

➢ Evropský vyšetřovací příkaz a evropský zatýkací rozkaz 

Článek 7 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 
2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech stanovuje, že evropský vy-
šetřovací příkaz vyplněný v souladu s článkem 5 předá vydávající orgán vykonávajícímu or-
gánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu a za podmínek, jež vykoná-
vajícímu státu umožňují ověřit jeho pravost. Obdobně článek 10 odst. 4 Rámcového Roz-
hodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech pře-
dávání mezi členskými státy stanovuje, že vystavující justiční orgán může doručit evrop-
ský zatýkací rozkaz jakýmkoli bezpečným prostředkem, který umožňuje vyhotovit písemný 
záznam, za podmínek umožňujících vykonávajícímu členskému státu ověřit jeho pravost. 

V této souvislosti je třeba zmínit i ustanovení § 8 odst. zákona č. 104/2013 Sb. o mezi-
národní justiční spolupráci ve věcech trestních, které zní: Pokud justiční orgán nebo 
ústřední orgán požádá o mezinárodní justiční spolupráci v cizím státu telefonem, faxem, 
elektronicky, prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, osobně nebo jiným způso-
bem, zašle následně cizozemskému orgánu originál žádosti zpravidla v listinné podobě; to 
neplatí, byla-li žádost zaslána písemně způsobem umožňujícím ověřit její hodnověrnost nebo 
sdělí-li výslovně cizozemský orgán, že zaslání originálu žádosti nepožaduje. V případě po-
chybností o hodnověrnosti žádosti nebo z jiného důležitého důvodu zašle na žádost cizozem-
ského orgánu justiční orgán nebo ústřední orgán žádost také jiným požadovaným způsobem. 

➢ Evropský platební rozkaz 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, 
kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu stanovuje, že evropský platební 
rozkaz může být žalovanému doručen v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, v 
němž je doručován, elektronickými prostředky, jako je fax nebo elektronická pošta, při němž 
žalovaný podepíše a odešle zpět potvrzení o přijetí s uvedením data přijetí (čl. 13 písm. d) 
nebo elektronickými prostředky s automatickým potvrzením o doručení za předpokladu, že 
žalovaný s tímto způsobem doručení výslovně souhlasil předem (čl. 14 písm. f). 

➢ Veřejné listiny týkající se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, jména, 
manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu, rozvodu, 
rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, registrovaného partnerství, 
včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného 
partnerství, zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registro-
vaného partnerství za neplatné, rodičovství, osvojení, bydliště nebo místa pobytu, 
státní příslušnosti, neexistence záznamu v rejstříku trestů  

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 
o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání někte-
rých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 se překlad 
zpravidla nevyžaduje, pokud orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje infor-
mace obsažené v přiloženém vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její 
zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. b) s tím, že ověřený překlad vyhotovený osobou oprávněnou 
k vyhotovování takových překladů podle práva některého členského státu se přijímá ve všech 
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členských státech. (čl. 6 odst. 2) Toto nařízení by se mělo vztahovat také na elektronické verze 
veřejných listin a vícejazyčných standardních formulářů vhodných k elektronické výměně. 
Každý členský stát by však měl v souladu se svým vnitrostátním právem rozhodnout, zda a 
za jakých podmínek mohou být veřejné listiny a vícejazyčné standardní formuláře v elektro-
nickém formátu předkládány. (recital 9) 
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překlad z jazyka francouzského do jazyka českého 


str. 1 


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 


Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie 
níže uvedené znění: 


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 


Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost 
založenou na společných hodnotách. 


Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných 
hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a 
právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor 
svobody, bezpečnosti a práva. 


Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném respektování 
rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich 
veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje 
a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování. 


K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský vývoj, sociální 
pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv v podobě listiny. 


Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, která 
vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, z 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií a 
Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Tuto 
listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na 
vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod 
vedením prezídia Evropského konventu. 


Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve vztahu 
k lidskému společenství a budoucím generacím. 


V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže. 







 


str. 2 


PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA 


Já, [tituly, jméno, příjmení], IČ: [identifikační číslo osoby], soudní tlumočník a překladatel jazyka českého 
a francouzského zapsaný v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti 
České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl/a překlad / tlumočení připojené listiny, a že 
tento překlad / toto tlumočení souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu / tlumočení 
nebyl přibrán konzultant. 


Zadavatelem úkonu je [označení zadavatele úkonu, který je orgánem veřejné moci], úkon byl zadán pod č. j. 
[číslo jednací zadavatele úkonu, bylo-li sděleno] / číslo jednací mně nebylo sděleno. 


Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: [číslo položky v evidenci]. 


 


V [obec] dne [datum] 










 



 



CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 



Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après. 



CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 



Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager 
un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. 



Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et 
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la 
démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant 
la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. 



L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de 
la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des 
États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; 
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des 
personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. 



À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection 
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des 
développements scientifiques et technologiques. 



La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du 
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des 
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par 
l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera 
interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération 
les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises 
à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne. 



La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard 
de la communauté humaine et des générations futures. 



En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après. 
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