
Elektronické podání dokumentů pro kandidaturu ve volbách 

Volby do zastupitelstev obcí 2022 

 

➢ Úkon učiněný zákonem vymezenou osobou nebo pověřenou osobou1, pokud k tomu byla 

pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a 

podepsaný.2 

 

- Ministerstvo vnitra vytvořilo k elektronickým podáním metodický pokyn, upozorňuje ale, že 

rozhodnutí ve věci náleží výhradně do působnosti příslušného registračního úřadu – s ním je 

potřeba komunikovat a zjišťovat, jaký způsob podání dokumentace k volbám je pro něj 

přijatelný. 

Podání datovou schránkou (DS) zmocněnce 
DS zmocněnce musí být zřízena jako DS fyzické osoby (FO) či FO podnikající (PFO), nesmí se jednat o 

DS právnické osoby (PO) 

Z DS zmocněnce mohou být zaslány vlastnoručně podepsané dokumenty (kandidátní listina a 

prohlášení kandidátů) ve formě platného výstupu autorizované konverze z listinné podoby do 

podoby elektronické.3 

Pokud má osoba oprávněná jednat jménem politické strany elektronický podpis pro FO či PFO, může 

kandidátní listinu podepsat elektronicky. V takovém případě se kandidátní listina nepřevádí do 

výstupu autorizované konverze. Pokud se ale jedná o společnou kandidaturu více politických subjektů, 

je nutné, aby kandidátní listinu podepsali elektronicky všechny osoby oprávněné jednat jménem 

politických subjektů koalice/sdružení. V opačném případě je zapotřebí zajistit od všech fyzické 

podpisy a převést podepsanou listinu do podoby platného výstupu autorizované konverze. 

Teoreticky by mělo být možné přiložit do zásilky z DS zmocněnce jak vlastnoručně podepsaná 

prohlášení kandidátů, která prošla autorizovanou konverzí, tak prohlášení podepsaná uznávanými 

elektronickými podpisy FO či PFO, ale záleží na daném registračním úřadu, zda bude akceptovat různé 

kombinace dokumentů podepsaných elektronicky a v listinné podobě či jak se postaví k podání ve 

formě platného výstupu autorizované konverze. 

 

Datová schránka 
Zřízení i užívání datové schránky FO + PFO je bezplatné, možnosti zřízení jsou popsány zde – od podání 

žádosti bývá schránka obvykle aktivována do 3 pracovních dnů. 

 

 
1 Zákon č. 300/2008 Sb., § 8 odst. 1-4. 
2 Zákon č. 300/2008 Sb., § 18 odst. 2. 
3 Podpis zmocněnce v případě odeslání dokumentace skrze jeho DS není nutný, protože úkon učiněný pomocí 
DS má stejný účinek, jako kdyby dokument podepsal v listinné podobě. 



Autorizovaná konverze 
Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, 

nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který 

provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.4 

Konverze z listinné do elektronické podoby 

Na kontaktních místech veřejné správy je možné konvertovat dokumenty v listinné podobě až do 
rozsahu 150 stran. Provedení konverze dokumentu většího rozsahu není možné z časových důvodů 
provádět na kontaktních místech, ale je možné využít specializované pracoviště České pošty, které je 
pro tyto potřeby vybaveno. 

Zkonvertovaný dokument v elektronické podobě může být zákazníkovi předán jedním z následujících 
způsobů: 

• na CD (nosič zákazník obdrží zdarma na kontaktním místě), 

• na USB flash disku (v případě, že si zákazník přinese vlastní disk), 

• nahráním do elektronické Úschovny Czech POINT. V tomto případě je zákazníkovi předáno 

potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny buď vytištěné, anebo zasláním do datové 

schránky.      

 

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby za každou i započatou 

stránku konvertované listiny: 30 Kč5 

Elektronický podpis 
Elektronický podpis (resp. kvalifikovaný certifikát pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů) 

musí být zřízen pro FO či PFO (nesmí jít o podpis vytvořený pro PO), a musí být platný v den podání 

kandidátní listiny a jejích příloh (tzn. nejlépe minimálně do 19. 7. 2022). 

Cena za Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis na 1 rok (platnost certifikátu: 385 dní): 396 Kč6 

Podpis by měl být vystaven na počkání na pobočkách České pošty poskytujících služby Czech POINT. 

Více informací k získání certifikátu zde, podrobnosti pro FO zde a pro PFO zde. 

 

Kandidátní listinu podepisuje kromě zmocněnce osoba oprávněná jednat jménem politické strany 

(v našem případě statutární zástupci strany – tedy spolu- / místopředsedové/kyně SZ a zplnomocněná 

členka PSZ Anna Junková – ke každé kandidátce podepsané Annou bude potřeba přiložit kopii plné 

moci, popř. její platný výstup autorizované konverze). 

Pokud kandidujete v koalici/sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, musí být na kandidátní 

listině podepsány osoby oprávněné jednat za každý jednotlivý zastoupený subjekt koalice či sdružení 

a i forma jejich podpisu (vlastnoručně/elektronicky) by měla být shodná. Za Zelené má zřízený 

elektronický podpis Anna Junková. 

Kandidátka nesmí být podána bez podpisu osoby oprávněné jednat jménem SZ, protože by pak tato 

osoba musela dojít osobně na daný registrační úřad a podepsat kandidátku. 

 
4 https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu 
5 https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu 
6 http://www.postsignum.cz/certifikaty.html 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/sluzby-czechpoint#p
https://www.czechpoint.cz/uschovna/
http://www.postsignum.cz/jak_ziskam_certifikat.html
http://www.postsignum.cz/fyzicke_osoby.html
http://www.postsignum.cz/podnikatele_osvc.html

