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CÍL WEBINÁŘE 

Seznámení s platnou legislativou v oblasti datových schránek 

a její praktická aplikace v prostředí tohoto informačního 

systému
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OBSAH WEBINÁŘE

 platná legislativa v oblasti datových schránek

 datová schránka a její funkcionality

 datová zpráva

 doručování dokumentů

 autorizovaná a neautorizovaná konverze dokumentů

 praktické ukázky vstupu do datové schránky a práce s ní
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DATOVÁ SCHRÁNKA 

 informační systém veřejné správy

 mění díky novým ICT způsob doručování dokumentů, který

zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného

dokumentu

 primárně slouží pro komunikaci s OVM a mezi OVM

 lze využít i pro komunikaci FO, PFO a PO navzájem

 cílem je efektivnější, tzn. rychlejší, levnější a spolehlivější

veřejná správa
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VZNIK DATOVÝCH SCHRÁNEK 

 na základě legislativy:

zákon č. 300/2008 Sb.

vyhláška č. 193/2009 Sb.

vyhláška č. 194/2009 Sb.

 řídí se provozním řádem:

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/80.html
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PLATNÁ LEGISLATIVA 

 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů = zákon o

eGOVERNMENTU (účinnost od 1.7.2009, „ostrý provoz“ od 1.11.2009)

o 15 novel (3 v roce 2009, 1 v roce 2011, 2 v roce 2012,

3 v roce 2016, 1 v roce 2017, 2 v roce 2019, 1 v roce

2020, 1 v roce 2021, 1 v roce 2022)

 vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění

autorizované konverze dokumentů (účinnost od 1.7.2009)

o novela v roce 2022

 vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a

provozování informačního systému datových schránek, ve znění

pozdějších předpisů (účinnost od 1.7.2009)

o novely v letech 2010, 2015, 2016, 2018
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ZDROJE INFORMACÍ 

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/

Infolinka DS (v pracovních dnech od 8:00 do 18:00)

954 200 200

ePoradna
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DATOVÁ SCHRÁNKA 

 elektronické úložiště (ukládání datových zpráv (DZ), ale ne

trvalým způsobem), které je určeno k:

o doručování orgány veřejné moci = bezplatná DZ,

o provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci = bezplatná DZ,

o dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a

právnických osob = poštovní DZ (od 1.1.2010 pouze „faktury“, od

1.7.2010 vše).

 zaručená služba přístupu k informacím s důvěryhodnou třetí

stranou a registrovanými a autentizovanými uživateli

 není e-mail ani elektronický archiv!!!!!!!
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IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY 

 slouží k identifikaci datové schránky

 je jedinečný

 je nezaměnitelný s jiným identifikátorem OVM

 tvoří se automatizovaně s využitím algoritmů pro generování

náhodných čísel
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VSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY 

www.mojedatovaschranka.cz

 přes aplikace třetích stran (např. el. spisová služba) pomocí 

certifikátu

10

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/


KDO MUSÍ/MŮŽE MÍT DS

 FO (na žádost → online, osobně, písemně (úředně ověřený

podpis), bezplatně, plně svéprávná osoba)
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KDO MUSÍ/MŮŽE MÍT DS

 PFO (ze zákona - insolvenční správci povinně od 1.7.2009 +

advokáti a daňoví poradci povinně od 1.7.2012 + statutární

auditoři povinně od 1. 10. 2016 + znalci, soudní tlumočníci a

soudní překladatelé od 1. 7. 2021 / na žádost, bezplatně, do

3 pracovních dnů, úředně ověřený podpis)

 od 1.1.2023 zřídí MV ČR datovou schránku PFO bezodkladně

poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem

stanovené evidence nebo rejstříku → nejpozději do

31.3.2023

 od 1.7.2023 do 90 dnů zřídí MV ČR datovou schránku PFO

autorizovanému architektovi, autorizovanému inženýrovi a

autorizovanému technikovi, úředně oprávněnému

zeměměřickému inženýrovi
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KDO MUSÍ/MŮŽE MÍT DS

 PO (ze zákona - PO zřízené zákonem, PO zapsané v

obchodním rejstříku a organizační složky podniku

zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku)

 od 1.1.2023 zřídí MV ČR datovou schránku PO zapsané v

registru osob bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím

zapsání do registru osob → nejpozději do 31.3.2023
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KDO MUSÍ/MŮŽE MÍT DS

 OVM (ze zákona / na žádost → další DS, bezplatně, do 3

pracovních dnů, zejména pro potřebu vnitřní organizační

jednotky, výkonu konkrétní agendy nebo činnosti)

 OVM = státní orgány, územní samosprávné celky a fyzické

nebo právnické osoby, pokud těmto fyzickým nebo

právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti

veřejné správy, notáři a soudní exekutoři

 od 1.1.2023 nově také insolvenční správci → MV ČR zřídí

DS OVM nejpozději do 31.3.2023
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PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY 

 oprávněná osoba (FO, PFO, statutární orgán PO, vedoucí

OVM)

znepřístupnění/zpřístupnění DS, přístup k dokumentům do VR, pověření

osob k přístupu do DS, určení „administrátora“, úkony směrem k MV ČR

 pověřená osoba

číst DZ, číst DZ do VR, posílat DZ, zobrazovat seznamy a dodejky,

vyhledávat DS, příp. mazat DZ v DT

 „administrátor“

stejná práva jako oprávněná osoba, ale pouze ve vztahu k pověřeným

osobám a MV ČR
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ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

uživatelské jméno + bezpečnostní heslo

 uživatelské jméno (jedinečné, automaticky generováno,

6-12 znaků)

 heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem!!!

 změna hesla každých 90 dnů nebo nastavení neomezené

platnosti hesla na vlastní riziko (možnost vynucení změny

hesla MV ČR)

 5 chybných přihlášení za sebou → zablokování přístupu na

1 hodinu + zaslání e-mailem doporučení MV ČR, aby bylo

heslo změněno

 žádná aktivita v DS 30 minut → automatické odhlášení MV

ČR (neplatí v případě vstupu do DS pomocí certifikátu)
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BEZPEČNĚJŠÍ PŘÍSTUP DO DS

 eIDENTITA - např. eObčanka; bankovní identita apod.

 Mobilní klíč - pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem

Google Android nebo Apple iOS

 přístup do více schránek jedním Mobilním klíčem

 bezplatné zasílání notifikací přímo na mobilní telefon

nebo tablet

 vylepšené zabezpečení pomocí tzv. vícefaktorové

autentizace

 autentizační certifikát - elektronický důkazní prostředek k vyšší úrovni

zabezpečení (např. USB token, čipová karta)

 instalace certifikátu v PC

 registrace v Nastavení DS
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BEZPEČNĚJŠÍ PŘÍSTUP DO DS

 SMS autentizace = SMS kód

 mobilní telefon s aktivovanou službou Premium SMS

 registrace čísla v Nastavení DS

 3 Kč / SMS

 OTP autentizace (One Time Password) = bezpečnostní kód

 iOS - operační systém pro mobilní platformu Apple

 Android - operační systém pro mobilní platformu Google

 J2ME - aplikace pro mobilní telefony s podporou Java ME

 stažení a instalace aplikace do telefonu

 registrace v Nastavení DS
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY 

 MV ČR zašle oprávněné osobě do vlastních rukou

přístupové údaje k datové schránce bezodkladně po jejím

zřízení (obálka se žlutým pruhem, příp. virtuální obálkou u

FO, PFO)

 datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením této

osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení

přístupových údajů, resp. patnáctým dnem po dni jejího

zřízení (v případě přístupu pomocí elektronické identity)

 změna hesla po prvním přihlášení!!! (přihlášení maximálně

5x)
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ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ 

SCHRÁNKY 

FO, PFO (i zpětně):

 úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena,

 rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

 rozhodnutí o omezení svéprávnosti osoby,

 osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu

trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného

léčení nebo ochrany zdraví lidu.

PFO, PO (i zpětně):

 výmaz ze zákonem stanovené evidence,

 dnem zrušení PO zřízené zákonem, 

 dnem zrušení OVM nebo dnem přerušení/pozastavení působnosti OVM.
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ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ 

SCHRÁNKY 

 na žádost (nejpozději 3. pracovní den po dni podání žádosti;

pouze u DS zřízených na žádost!!!!)

 na žádost lze DS znovu zpřístupnit (do 3 pracovních dnů od

podání žádosti)

 2x znepřístupněna za poslední rok  lze ji zpřístupnit

nejdříve po roce od posledního znepřístupnění

 přístup do znepřístupněné DS - umožní zobrazit a stáhnout

doručenou i odeslanou DZ, dodejku, doručenku a využívat

funkci ověření datové zprávy, měnit heslo, odebrat některou

z pověřených osob, ale nemůže přidat novou pověřenou

osobu
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ZNEPLATNĚNÍ A VYDÁNÍ NOVÝCH 

PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ 

 ztráta, odcizení přístupových údajů (na Czech POINTu na

počkání) → od 1.1.2022 opětovné vydání bezplatné

 změna oprávněné osoby, pověřené osoby, administrátora

(MV ČR pošle informaci dotčeným osobám)

 lze stále zasílat datové zprávy
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ZRUŠENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY 

 po uplynutí 3 let ode dne ukončení „existence“ (úmrtí,

výmaz, zánik, zrušení)

 záznamy o přenesených zprávách (obálky těchto zpráv bez

příloh) uchovává ISDS trvale

 změna právní formy (nedojde ke změně práv a povinností)

→ DS zůstává zachována
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INFORMAČNÍ SYSTÉM 

DATOVÝCH SCHRÁNEK 

 je založen zákonem, je to informační systém veřejné správy

 obsahuje informace o DS a jejich uživatelích

 zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR, provozuje držitel

poštovní licence (Česká pošta, s. p.)

 nepřetržitý provoz 24x7 s výjimkou plánovaných odstávek

 náklady hradí stát z prostředků státního rozpočtu

 platba (jen OVM) = pouze za řádně odeslané DZ - od roku

2013 nový způsob platby: max. 200 mil. odeslaných DZ/

500 mil. Kč bez DPH ročně (od roku 2022 zlevnění – DZ

odeslaná od OVM za 3 Kč)
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DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

OVM  < ---------------------- >  OVM „musí“

(pokud se nedoručuje na místě)

OVM   ------------------------ >  FO + PFO + PO „musí“

(pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě)

FO + PFO + PO   ---------- > OVM může (dobrovolné)

FO + PFO + PO  < -------- >  FO + PFO + PO může (placená služba)

vyloučené dokumenty z doručení DS (utajované informace dle zákona

č. 412/2005 Sb.)
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DORUČENÍ DOKUMENTU DO 

DATOVÉ SCHRÁNKY 

 okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba,

která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k

dodanému dokumentu

 nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů

ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem

této lhůty = doručení fikcí (od 1.1.2022 platí i pro PDZ)

 od 1.1.2023 → připadne-li poslední den tohoto intervalu

na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem

nejblíže následující pracovní den → rozsudek NSS 4 Afs

264/2018–85

 fikce doručení neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis

náhradní doručení, např. § 64 odst. 4 trestního řádu
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DORUČENÍ DOKUMENTU DO 

DATOVÉ SCHRÁNKY 

 !!! u doručování do DS OVM → dodáno = doručeno (bez

ohledu na den)!!!

 doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení

do vlastních rukou

 žádost o určení neúčinnosti doručení (např. dle § 24 odst. 2

správního řádu)
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DATOVÁ ZPRÁVA 

 forma dokumentů, které jsou posílány DS (el. data), formát

ZFO (v prostředí mimo DS)

 obyčejná X do vlastních rukou

 obálka + obsah zprávy (1 či více příloh v přípustném formátu)

 přípustné formáty - např. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, jpg,

ppt/pptx, zfo, mp3, zip (od 6/2023) (dle přílohy vyhlášky č.

194/2009 Sb.)

 maximální velikost DZ = 20 MB (až 50 MB pro nově zřízené

další DS OVM od 1.11.2018 = aditivní DS), 1 GB (od 6/2023)

 hromadná datová zpráva (max. 50 adresátů)

 systémová DZ = odeslaná z DS Správce nebo Provozovatele
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MOŽNÉ STAVY DATOVÉ ZPRÁVY 

DODANÁ × NEDODANÁ

DORUČENÁ (pomocí fikce) × NEDORUČENÁ 

OTEVŘENÁ × NEOTEVŘENÁ

plně nahrazuje doporučenou zásilku (stejné právní účinky), a 

to i do vlastních rukou!!!
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POŠTOVNÍ DATOVÁ ZPRÁVA 

 obchodní označení pro DZ přenesenou v rámci komerčního

provozu

 od 6.2.2022 povinný příjem PDZ pro schránky PFO a PO

(přechodné ustanovení k 1.3.2022) → FO mohou příjem

zakázat!!!

 pro PDZ neplatí fikce podpisu jako pro DZ!!!

 dodání dokumentů právně prokazatelným způsobem!!!

 příjem = ZDARMA, nastavení v DS

 odesílání = placená služba

 PDZ je považována za doručenou okamžikem přihlášení

oprávněné osoby do datové schránky

 od 1.1.2022 platí u PDZ i doručení fikcí po 10 dnech
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POŠTOVNÍ DATOVÁ ZPRÁVA 

Podtypy:

 odpovědní datová zpráva = na odeslanou PDZ je možné do

90 dnů od dodání do DS zdarma odpovědět (platí odesílatel

původní zprávy)

 dotovaná datová zpráva = hrazení odesílání PDZ z jiných DS

(aktivace v Nastavení DS, ověřený písemný souhlas s

dotováním, možnost nastavit datum platnosti dotování a

maximální počet dotovaných PDZ)
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DOBA ULOŽENÍ DATOVÉ ZPRÁVY 

V DATOVÉ SCHRÁNCE

 90 dnů ode dne, kdy se do DS přihlásila osoba, která má s

ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu

obsaženému v DZ přístup

 90 dnů ode dne, kdy bylo do DS přistoupeno

prostřednictvím elektronického systému spisové služby

nebo jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu

 3 roky ode dne, kdy byla DZ dodána do DS, nedojde-li k

přístupu do DS dle výše uvedeného
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OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI ULOŽENÝCH 

DATOVÝCH ZPRÁV 

 od 1.7.2010

 prostřednictvím vlastní DS (nemusí to být vlastní DZ)

 ověření autenticity a neporušenosti DZ - zda je DZ i po

letech pravá a v nezměněné podobě, bez ohledu na

platnost časového razítka a elektronické značky

 užití např. při přeposlání úřadu DZ po letech
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AUTORIZACE (PŘERAZÍTKOVÁNÍ)

 prostřednictvím vlastní DS

 kontrola dlouhodobé průkaznosti DZ

 prodloužení prokazatelnosti u podepsaných DZ, dodejek a

doručenek

 přidán dodatek, informující o tom, do kdy je dokument

platný

 před vypršením data je třeba autorizaci znovu zopakovat
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VÝHODY DATOVÝCH SCHRÁNEK 

 Garance doručení.

 Finanční úspora.

 Rychlost (úspora času chozením na poštu).

 Nemožnost vstupovat do datové schránky jiných subjektů

(ani Správce, ani Provozovatel → zachování listovního

tajemství).

 Přístup do DS kdykoliv a odkudkoliv (internetová kavárna,

zahraničí).
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NEVÝHODY DATOVÝCH SCHRÁNEK 

 Jedna FO, PFO, PO = jedna DS bez ohledu na její velikost či

počet provozoven.

 Od zpřístupnění DS nutnost ji pravidelně vybírat, jinak

nastane doručení fikcí.

 Potřeba zajištění dlouhodobého uložení DZ.
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AUTORIZOVANÁ KONVERZE 

 úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu

obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru

způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a

připojení doložky o provedení konverze

 úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do

dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu

obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení

konverze
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AUTORIZOVANÁ KONVERZE 

Konverze se provádí:

 na žádost (kontaktní místa veřejné správy + advokáti)

o 30 Kč / započatá strana (Czech POINT)

o od 29.11.2011 také osoby s autorizací

 z moci úřední (OVM pro výkon své působnosti  usnadnění vedení 

spisů v el. podobě) (CzechPOINT@Office)

Technické náležitosti provádění konverze - snímací zařízení a

tiskárna (parametry dle vyhl. č. 193/2009 Sb.), zpravidla

černobíle, A4, formát PDF, prostřednictvím datového úložiště

(konverzní lístek v listinné podobě nebo zaslán do DS)
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AUTORIZOVANÁ KONVERZE 

 konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů a jejich

soulad s právními předpisy

 doložka je součástí výstupu  bez ní není možné zjistit, jaké

vlastnosti měl původní dokument

 subjekt provádějící autorizovanou konverzi vede evidenci

provedených konverzí (pořadové číslo, datum provedení

konverze, údaj o uhrazení správního poplatku) a uchovává ji

po dobu 10 let od provedení konverze (prokázání

důvěryhodnosti konvertovaných dokumentů) → od 1.7.2022

vede evidenci konverzí MV ČR

Konverze se neprovádí (např. OP, ŘP, pas, geom. plán)
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DEFINICE KONTAKTNÍCH MÍST 

 pobočky Czech POINT (Český podací ověřovací informační

národní terminál) = kontaktní místa veřejné správy (od roku

2007)

 všechny informace o údajích vedených v centrálních

registrech na jednom místě

 vznik zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech

veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů

 od 29.11.2011 rozšíření o osoby s autorizací (banky)

www.czechpoint.cz
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http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488


NEAUTORIZOVANÁ KONVERZE 

 prostá kopie dokumentu, bez doložky

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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PŘESTUPKY

 šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících

sdělení (pokuta u FO do 10 000 Kč / u PFO, PO do

10 000 000 Kč)

 šíření počítačového programu, který může poškodit ISDS,

údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele DS

(pokuta u FO do 20 000 Kč / u PFO, PO do 20 000 000 Kč)

 přestupky projednává MV ČR
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DALŠÍ SLUŽBY PROVOZOVATELE DS

Notifikace

o upozornění na došlou zprávu prostřednictvím e-mailu (ZDARMA)

o upozornění na došlou zprávu prostřednictvím SMS (3 Kč/SMS) →

aktivace pro 300 SMS + možnost prodloužení aktivace

o systémovou zprávou (týká se Datového trezoru a stavu kreditu)

Datový trezor 

o dlouhodobé garantované uchovávání doručených a odeslaných

datových zpráv přímo v DS (důležité pro uživatele přistupující do DS

přes webový portál) = smluvní nebo kreditní Datový trezor

o automatické uložení DZ starších 90 dnů

o DT na zkoušku pro nové uživatele DS (3 měsíce, 50 DZ)
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https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/84.html


DĚKUJI ZA POZORNOST

RNDr. Ing. EVA URBANOVÁ, Ph.D., MBA

lektorování a poradenská činnost

mobil: +420 736 756 500

e-mail: urbanova@eulektor.cz

www.eulektor.cz
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