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odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j.: MV- 53078-2/EG-2018 

Praha 14. května 2018 
Počet listů: 1 

Ing. Boris Kalisch 
jednatel společnosti 
First information systems, s.r.o. 
Kalvodova 2 
709 00  Ostrava 
 
 
Autorizovaná konverze dokumentu autorizovaného dle zákona č. 360/1992 Sb. 
 

Dne 10. května 2018 byl odboru eGovernmentu postoupen dotaz týkající se 

provedení konverze dokumentu, který byl opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem 

razítka se státním znakem ČR – viz § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, a následně související dotaz na právní účinky 

dokumentu v případě provedení konverze dle zákona č. 300/2008 Sb.,  

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. K tomuto Vám sdělujeme následující:  
 
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 24 odst. 4 uvádí případy, 

kdy se konverze neprovádí. Zejména se konverze neprovádí: jde-li o dokument 

v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména občanský 

průkaz, cestovní doklad, ale také geometrický plán, rysy, technické kresby. Dále je-li 

také opatřen doplňky, vsuvky škrty apod. Záleží tedy na povaze dokumentu a jeho 

souladu s § 24 odst. 4 zmíněného zákona. Pokud dokument dle zákona  
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č. 360/1992 Sb., který má být určen ke konverzi, neobsahuje náležitosti, dle kterých 

nelze konverzi provést, pak je možné dokument autorizovat dle zákona č. 300/2008.  

K Vašemu druhému dotazu odkazujeme na § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., kdy 

dokument, který převedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako 
dokument, jehož převedením výstup vznikl. K tomuto doplňujeme, že konverzí se 

nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad 

s právními předpisy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Jan Tretera 
vedoucí oddělení strategických 

informačních systémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Helena Duffková 
tel. č.: 974 817 544 
e-mail: helena.duffkova@mvcr.cz  
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