
STRAŠÁK JMÉNEM DATOVÁ SCHRÁNKA Ing. Hana Čepová, MBA



MÁME SE JÍ BÁT?



CO O NÍ VÍME?

Co to je ta datová schránka?

✓Zabezpečená emailová schrána, která nahrazuje klasický způsob doručování 
dokumentů

✓Je zdarma

✓Umožňuje posílat dokumenty v elektronické podobě kdykoli a kdekoli, a to 
zabezpečeným způsobem

K čemu slouží?

✓Komunikace se státem (úřady, soudy) a příp. podniky a další subjekty, které DS mají



CO O NÍ VÍME?

Kdo ji spravuje a provozuje?

✓Česká pošta je provozovatel Informačního systému datových schránek (ISDS)

✓Ministerstvo vnitra je správcem

Typy DS

✓Zřizované ze zákona

✓Zřízené na vlastní žádost

Seznam DS: https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/



CO O NÍ VÍME?

Od 1.1. 2023 bude povinná pro:

✓Právnické osoby

✓OSVČ

✓Neziskové organizace, spolky, SVJ

✓Invalidé, důchodci, ženy na MD, kteří si „podnikáním“ přivydělávají

Nepovinná

✓Pro fyzické osoby (občany), pokud ji jednou využijí



CO O NÍ VÍME?

Jak se do ní připojím?

✓Identitou občana

✓Bank ID

Jak poznám, že jí mám zřízenou?

✓Při prvním použití přihlášení (iniciování) do portálu občana mi bude zřízena 
automaticky



CO O NÍ VÍME?

Lze schránku zrušit?

✓Ne

✓Ale fyzická osoba (občan) ji může deaktivovat

Ukládání dokumentů

✓Dokumenty se v DS ukládají pouze 90 dnů

✓Pro potřebu delšího ukládání je potřeba zřídit Datový trezor



CO O NÍ VÍME?

Kdy je zpráva doručena?

✓Zpráva je považována za doručenou 10 dnů od doručení do DS (tzv. fikce doručení 
ekvivalent obálky s modrým pruhem)

Nechci schránku každý den kontrolovat..

✓V nastavení DS je třeba nastavit notifikace

✓V nastavení lze přidat další osobu s přístupem do DS

Pozor heslo platí jen 90 dnů



CO O NÍ VÍME?

Co vše můžu díky DS zvládnout z pohodlí domova?

✓sehnat výpis z rejstříku trestů (i ostatních rejstříků)

✓podat daňové přiznání online

✓dostat upozornění o konci platnosti dokladů

✓dostat upozornění o konci platnosti STK

✓zažádat o nový řidičský průkaz

✓získat bodové hodnocení řidiče

✓získat přehled o důchodovém pojištění



CO O NÍ VÍME?

Výhody používání

✓Úspory na poštovném! Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s 
úřady zdarma.

✓Nejste omezeni úřední dobou úřadu ani otvírací dobou a vzdáleností od pošty. 
Můžete komunikovat s úřady přes internet z domova nebo z jakéhokoli místa na světě.

✓Elektronická komunikace je rychlejší než tradiční postupy. Zpráva odeslaná úřadu se 
považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné 
moci – tedy prakticky hned, kdy jí odešlete.

Více: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/vyhody-datovych-schranek



CO O NÍ VÍME?

Mohlo by se hodit.

https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/vyhody-datovych-schranek

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

https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/

https://luciekrausova.cz/7-tipu-pro-praci-s-datovkou/



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Hana Čepová, MBA

Tel: 603 852 740, E-mail: cepova@prave-ted-ops.cz 

Právě teď! o.p.s.

www.prave-ted-ops.cz

P.S. pokud se vám dnešní přednáška líbila, podpořte nás!


