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Anotace 

Bakalářská práce „Informační systém datových schránek u okresního soudu“ 

analyzuje zavádění datových schránek u Okresního soudu v Chomutově včetně funkčnosti 

datových schránek v informačních systémech soudů z pohledu uţivatele. 

V teoretické části jsou popsány stěţejní informační systémy okresních soudů, které 

komunikují s datovými schránkami. V praktické části je zhodnocen průběh zavádění 

datových schránek u Okresního soudu v Chomutově provedení analýzy funkčnosti systému 

datových schránek, včetně jednotlivých kladných i záporných stavů tohoto procesu. 

V závěrečné části jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zefektivnění procesu 

elektronizace justice v ČR. 

 

Klíčová slova: ISAS, IRES, CEPR, datové schránky, informační systém 

 

Summary 

Bachelor thesis "Information System of Data Boxes at the district court" analyzes 

the implementation of data boxes functionality at the District Court in Chomutov including 

data boxes in the information systems of courts from the user's perspective.  

The theoretical section describes the key information systems of the district courts, 

which communicate with data boxes. The practical part evaluates the progress of 

implementation of data boxes at the District Court in Chomutov analyzing the functionality 

of the data boxes system, including various positive and negative conditions of this 

process. The final section provides suggestions and recommendations for streamlining the 

process of computerization of justice in Czech Republic.  
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1 Úvod 

S účinností Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů se zavádí do českého právního řádu zcela nový a svým způsobem 

jedinečný způsob elektronické komunikace – datové schránky. 

Předpokládalo se, ţe tento nový systém zrychlí a zefektivní výkon veřejné správy a 

tím se veřejná správa stane pruţnější a přátelštější. Do této doby pouţívaný papírový 

systém byl finančně náročnější a výrazně pomalejší. 

Datové schránky přináší nový způsob elektronické komunikace a mají zcela 

nahradit písemnou formu komunikace orgánů veřejné moci a to nejen mezi sebou ale i 

směrem k právnickým, popř. fyzickým osobám a naopak. Správu datových schránek 

vykonává Ministerstvo vnitra ČR, které zakládá, znepřístupňuje i ruší datové schránky 

jednotlivých subjektů,  zatímco z hlediska provozu se o datové schránky stará národní 

poštovní operátor Česká pošta, s.p. Myšlenka jednotného způsobu komunikace 

mezi orgány veřejné moci a následně také komunikace fyzických osob či právnických osob 

s těmito orgány byla poprvé diskutována jiţ v roce 2005. Mezi roky 2006 aţ 2008 vzniklo 

několik návrhů jak naplnit tuto myšlenku.  Nakonec byl přijat zákon 300\2008 Sb. o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který je základním zákonem 

pro agendu datových schránek.[8] 

Provoz datových schránek byl zahájen 1. 7. 2009. Zpočátku byl systém datových 

schránek určen výhradně pro komunikaci veřejnosti s orgány veřejné moci. Nicméně od 

1.1 2010 bylo vyuţití systému rozšířeno také pro autorizovanou elektronickou komunikac i 

mezi soukromými subjekty, ovšem za poplatek za jednotlivé zprávy. Postupem času byly 

jednotlivé poplatky nahrazeny paušální částkou, za orgány veřejné moci hradí tyto 

poplatky jednotlivá Ministerstva ze svých rozpočtů. [8] 

K 16. 3. 2015 bylo zřízeno 640 192 datových schránek. Tento údaj zahrnuje 

veškeré datové schránky, včetně datových schránek orgánů veřejné moci, právnických 

osob a dalších subjektů, jimţ zřízení datové schránky nařizuje Zákon č. 300/2008 Sb. Od 

doby vzniku bylo pomocí datových schránek odesláno jiţ 253 899 759 zpráv. Datové 
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schránky jsou i spolehlivým způsobem doručení zpráv adresátům, neboť vykazují 

úspěšnost doručení 98,98%.[9] 

Ze statistického zhodnocení dat uchovávaných u Okresního soudu v Chomutově 

vyplývá, ţe po zavedení datových schránek se více neţ 50% veškerých odeslaných 

dokumentů odesílá pomocí datových schránek. Jiţ po zavedení v roce 2009 činil tento 

podíl 6,74%, coţ bylo způsobeno především aktivací datové schránky k 23. 10. 2009. Jiţ 

v následujícím roce vzrostl podíl dokumentů odeslaných pomocí DS na 45,75%. Zatím 

nejvyšší úrovně bylo dosaţeno v roce 2013, kdyţ přes informační systém datových 

schránek bylo z Okresního soudu v Chomutově odesláno 62,91%. Mírný pokles v roce 

2014 (61,75%) byl zapříčiněn rekodifikací soukromého práva, coţ způsobilo velké 

nejasnosti v úvodu tohoto roku. Zdroj: Statistiky OSCV 

Jak se Okresní soud v Chomutově se zavedením datových schránek vypořádal 

v praxi, jaké to pro něj přineslo výhody, či nevýhody je jedním z hlavních důvodů pro 

napsání této bakalářské práce. Cílem je provést analýzu zavádění datových schránek do 

informačního systému Okresního soudu v Chomutově ve vztahu k funkčnosti a vymezení 

nejčastějších problémů z pohledu uţivatele informačního systému. Na základě výsledků 

analýzy a zjištěných skutečností navrhnout vhodná řešení problémů. 
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2 Datové schránky a princip jejich fungování 

Datové schránky jsou jedinečným a specifickým způsobem toku informací mezi 

orgány veřejné správy vzájemně a zároveň mezi FO či PO a orgány veřejné moci. V této 

kapitole bude charakterizován důvod a způsob jejich zavedení, v závěru kapitoly poté bude 

vysvětleno i fungování datových schránek. 

2.1 Zákony související s datovými schránkami 

V právním řádu České republiky se problematika elektronické komunikace dotýká 

širšího okruhu právních předpisů v jednotlivých zákonech a předpisech je provádějících, 

z nichţ zásadní význam mají: 

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

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách; 

 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách informační společnosti a o změně 

některých zákonů (zákon o některých sluţbách informační společnosti), ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 449/2004 Sb. o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Vyhláška č. 37/41992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném 

znění; 

 Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované 

konverze dokumentů; 

 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností uţívání a provozování 

informačního systému datových schránek. 
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2.2 Účel a funkce datové schránky 

„Vznik datových schránek úzce souvisí s termínem e-Government, volně přeloženo 

jako elektronické vládnutí. E-Government je projekt ministerstva vnitra a představuje 

průlom v elektronické komunikaci. E-Government má usnadnit komunikaci mezi úřady a 

veřejností, zajistit informovanost a dosažitelnost informací v příslušných agendách.“[6]  

„Datová schránka slouží pro dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, 

právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, může sloužit i pro privátní 

komunikaci, slouží ke komunikaci mezi úřady (orgány veřejné moci) navzájem, komunikaci 

mezi úřady a právnickými osobami a fyzickými osobami, které mají datovou schránku 

zřízenou, a k provádění elektronických úkonů vůči orgánům veřejné moci.“[6]   

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe princip informačního systému datových schránek je 

velmi podobný e-mailu. Zásadním rozdílem je, ţe při doručení zprávy orgánům veřejné 

moci je zpráva z DS opatřena tzv. zaručeným elektronickým podpisem, který plně 

nahrazuje vlastnoruční podpis. 

Elektronický podpis je souborem elektronických informací, které zaručují a ověřují 

identitu odesílatele a nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Tento podpis je vytvořen pro 

konkrétní data a lze jej ověřit podobně jako běţný podpis pomocí písmoznalectví. 

Na obrázku 1 je zobrazen princip fungování digitálního podpisu k lepšímu 

pochopení, jak probíhá proces od podepsání dokumentu odesílatelem, aţ po jeho doručení 

adresátovi a ověření autentičnosti dokumentu. 

 

Obrázek 1: Princip digitálního podpisu 

Zdroj: https://akela.mendelu.cz/~lidak/bis/9pki.htm 
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3 Charakteristika informačních systémů soudů 

Kapitola č. 3 bude zaměřena na specifikaci informačních systémů vyuţívaných 

v justici ČR. Úvod kapitoly bude věnován vymezení soudní moci ČR, následně budou 

charakterizovány informační systémy vyuţívané u Okresního soudu v Chomutově.  

VČR je soudní moc specifikována v hlavě čtvrté zákona č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky. Vrcholnými orgány soudní moci jsou Nejvyšší správní soud, Nejvyšší 

soud a Ústavní soud. V článku 91 jsou dále charakterizovány další typy soudů spadajících 

do systému soudů. Jedná se o vrchní, krajské a okresní soudy.  

Z výše uvedeného je patrné, ţe Okresní soud v Chomutově je představitelem soudu 

patřícího na nejniţší stupeň soudního systému v ČR. Přímým nadřízeným Okresního soudu 

v Chomutově je Krajský soud v Ústí nad Labem, který také řeší odvolání proti rozhodnutí 

OSCV.  

Působnost okresních soudů je omezena povahou trestného činu, rozsahem 

občanskoprávního sporu či hodnotou obchodního sporu. V případě přesaţení daných limitů 

se automaticky stává soudem první instance daný nadřízený krajský soud. Geografická 

působnost okresních soudů je přímo odvozena od geografického rozdělení okresů. 

Vzhledem k rozsáhlosti různých typů občanskoprávních sporů je tato agenda dále 

dělena na specializované útvary zabývající se výhradně danými typy sporů. Stejným 

způsobem jsou specializování také soudci.  

3.1 Informační systémy soudů 

Kaţdý informační systém lze charakterizovat jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků, které společně zabezpečují sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem 

tvorby a prezentace informací pro správné uţivatele ve správný čas. 

Informační systémy okresních soudů byly vyvinuty firmou CCA Group a.s. na 

základě vyhraného výběrového řízení vypsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR v roce 

1995.  Toto výběrové řízení bylo zaměřeno na vývoj a implementaci informačních systémů 

pro okresní soudy a následně pro státní zastupitelství na všech stupních justice v ČR.   
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Vývoj a testovací provoz firmě trval přibliţně 2 roky, protoţe do roku 1997 firma 

zkoušela první verze systému u vybraných okresních soudů. Na základě výsledku tohoto 

testování byl systém upraven a postupně implementován do systému okresních soudů. 

Okresní soud v Chomutově začal tento systém plně vyuţívat v září roku 2004.  

Informační systémy jsou dále přizpůsobovány poţadavkům Ministerstva 

spravedlnosti ČR na základě připomínek a poznatků okresních soudů. O všechny tyto 

změny se stará firma CCA Group a.s. 

Všechny níţe zmíněné systémy jsou vzájemně propojeny a generují data z jednoho 

systému do druhého (např. zaplacení soudního poplatku).  

3.1.1 Informační Systém Administrativy Soudů (ISAS) 

Z hlediska počtu uţivatelů je ISAS nejvyuţívanějším systémem u okresních soudů. 

Tento systém funguje na základě databáze Oracle, která byla firmou zvolená z důvodu 

poţadavků na vysoké zabezpečení, robustnost a spolehlivost celého systému. Tento systém 

byl navrţen jako síťový vzhledem k nutnosti připojování uţivatelů do ISASu z různých 

míst budovy soudu. Dále tento systém vyuţívá dvouvrstvé architektury. 

Oracle je systém řízení báze dat, coţ je uspořádaná mnoţina informací uloţená na 

paměťovém médiu. Pod tímto pojmem se rozumí jak uloţena data, tak i software. 

Základem všech počítačových systémů jsou data, ta nám dávají informaci, kterou pak 

následně zpracováváme. Databáze je pak určitá mnoţina uspořádaných informací, uloţená 

v paměti; základem databáze jsou tabulky a formuláře. [2] 

V budově soudu je umístěn centrální server, na němţ je ISAS nainstalován. Na 

kaţdém počítači v budově okresního soudu je vytvořen zástupce informačního systému. 

Tento zástupce není vázán na konkrétní osobu. Kaţdý uţivatel má přístup do databáze na 

základě svých přístupových údajů. Uţivatelé mají přístup pouze do vybraných částí 

databáze na základě jejich funkce. Přístup do kompletní databáze je umoţněn výhradně 

tzv. „správcům aplikace“., kteří mohou v rámci omezení provádět drobné změny a úpravy 

informačního systému.  

Databáze ISAS je velice rozsáhlá, a proto je systém členěn na subsystémy. Všechny 

tyto subsystémy jsou vzájemně propojené, některé jsou závislé na pouţívání jiných 
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subsystémů např. tvorba dokumentů, statistické listy, Naopak na některých je závislá 

funkčnost celého informačního systému (seznam jmen).  

Základní funkcí ISASu je vytváření a vyplňování nových dat, stejně jako editování 

stávajících dat v přednastavených formulářích. Tyto formuláře evidují nejdůleţitější 

informace o soudních spisech. Kaţdé oddělení okresního soudu vyuţívá svůj specifický 

formulář, ve kterém jsou vedeny pro něj důleţité informace. 

Na obrázku 2 je zobrazena hlavní nabídka, která se zobrazí uţivateli po přihlášení 

do informačního systému ISAS. V záloţce „Vybrané úlohy“ jsou formuláře, které uţivatel 

pouţívá často a nemusí tak potřebné formuláře sloţitě hledat přes hlavní menu umístěné 

v horní liště aplikace. Formuláře, které budou zobrazeny po přihlášení do systému, si 

upravuje uţivatel sám.  Je zde také moţnost rychlého přístupu do spisu konkrétní spisové 

značky přes čárový kód nebo zadáním spisové značky.  

 

Obrázek 2: Uživatelské prostředí ISAS 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.2 Informační Registr Ekonomických Subjektů (IRES) 

IRES funguje na stejném principu jako ISAS pro ekonomické řízení soudu. Přístup 

do tohoto systému je velmi omezený, je umoţněn výhradně správě soudu. Tento systém 

eviduje účetní změny, rozpočtová omezení, pokladnu, evidenci majetku a evidenci 

soudních poplatků. 
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Na základě informací z tohoto informačního systému mohou vybraní zaměstnanci 

vymáhat nezaplacené náklady soudních řízení.  

Obrázek 3 zobrazuje uţivatelské prostředí systému IRES, které je řešeno stejným 

způsobem jako u systému ISAS. Vzhledem k tomu, ţe je IRES vyuţíván pro ekonomické 

vedení soudu, neexistuje v tomto informačním systému moţnost hledání pomocí spisové 

značky.  

 

Obrázek 3: Uživatelské prostředí IRES 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V minulosti byly zrychlené volby uţivatele provázány mezi jednotlivými 

informačními systémy (ISAS, IRES). V současnosti lze vloţit zrychlené volby do hlavní 

nabídky jednoho systému bez ohledu na zrychlené volby v druhém informačním systému.  

3.1.3 Centrální Elektronický Platební Rozkaz (CEPR) 

CEPR je v současné době (2015) jediným plně elektronickým soudním spisem 

v agendě okresních soudů, funguje jako webová aplikace. Systém vyuţívá princip hybridní 

pošty. Veškerá data jsou elektronicky odeslána na centrální server České pošty v Českých 

Budějovicích, kde se dokument vytiskne, vloţí do obálky a odešle adresátovi. Jinou 

moţností odeslání je odeslání prostřednictvím datové schránky. 
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Aplikace byla vyvíjena od druhé poloviny roku 2011, v první polovině roku 2012 

byla zavedena na pěti soudech v testovací verzi (např. Okresní soud v Jablonci nad Nisou). 

Od 1. 1. 2013 je systém provozován na okresních, krajských a vrchních soudech.  

Webová aplikace je vyuţívána pouze vybranými pracovníky soudu (např. soudní 

tajemník, vyšší soudní úředník).  

Agenda funguje na principu událostí, z nichţ některé jsou automatické a některé 

jsou řízené uţivatelem. Na základě těchto událostí je e-spis postupován k dalšímu 

zpracování. Uţivatelé mají také moţnost nastavit lhůtu, po kterou je na daném spise 

vykonávána jiná činnost. V průběhu této doby není spis na pracovní ploše daného 

uţivatele. Po uplynutí této lhůty se spis znovu zobrazí na pracovní ploše.  

CEPR umoţňuje především rychlý přístup k informacím, rychlejší předávání spisu, 

vyšší zabezpečení spisu a také šetří náklady soudu, protoţe na soudě neprobíhá ţádný tisk 

v souvislosti s touto agendou. 

Mezi nevýhody patří zejména limitovanost hybridní pošty, vyznačování nabytí 

právní moci, předávání originálů dokumentů mezi soud y a nejednoznačnost adresy pro 

podání odporu. 

Uţivatelské prostředí CEPRu, které je na obrázku 4, kde se po přihlášení uţivateli 

zobrazí pracovní plocha, na níţ jsou zobrazeny spisové značky spolu s činnostmi, které 

čekají na vyřízení (soudní poplatek, vydání platebního rozkazu, kontrola doručení). Toto 

uţivatelské prostředí si uţivatel nemůţe přizpůsobit jako je tomu např. u IS SAS. 

  

Obrázek 4: Uživatelské prostřední CEPR 

                                               Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.4 Další informační systémy 

Na podobném principu jako ISAS a IRES fungují i systémy u vyšších soudů a 

státních zastupitelství. Krajské a vrchní soudy vyuţívají Informační Systém Vrchních a 

Krajských Soudů (ISVKS), dále krajský soud vyuţívá tyto informační systémy: Informační 

Systém Obchodního rejstříku (ISOR), Informační Systém Insolvenčního Rejstříku (ISIR). 

Pro Nejvyšší soud byl vytvořen Informační Systém Nejvyššího Soudu (ISNS) a pro státní 

zastupitelství Informační Systém státních Zastupitelství (ISYZ).  
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4  Analýza zavádění datových schránek do IS 

Okresního soudu v Chomutově 

V této kapitole bude analyzován proces zavádění informačního systému datových 

schránek do běţné praxe okresních soudů a jeho propojení s informačními systémy 

okresních soudů. Tato analýza bude zaměřena na průběh implementace u Okresního soudu 

v Chomutově. 

4.1 Požadavky na využití informačního systému datových 

schránek 

Jedním z hlavních důvodů pro zavedení ISDS v oblasti justice bylo časté neúspěšné 

doručování dokumentů účastníkům řízení. Tento systém značným způsobem eliminoval 

moţnosti různých podnikatelů, kteří se nevyzvedáváním pošty vytrvale vyhýbali soudním 

jednáním. Přetrvávajícím problémem je nevyzvedávání pošty fyzickými osobami, jimţ 

Zákon č. 300/2008 Sb. nenařizuje povinně zřízení datové schránky. 

Doručování okresních, krajských a vrchních soudů prostřednictvím veřejné datové 

sítě je podpůrně upraveno ve Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o 

jednacím řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. V § 28b se uvádí, ţe má-li adresát 

zpřístupněnou datovou schránku zřízenou podle Zákona o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů nebo poţádá-li adresát o doručování na elektronickou 

adresu, soud doručí tomuto adresátovi elektronicky vyhotovené rozhodnutí nebo 

elektronické vyhotovení stejnopisu/opisu rozhodnutí nebo další elektronicky vyhotovené 

písemnosti soudu, umoţňuje-li to povaha dokumentu, prostřednictví veřejné datové sítě do 

jeho datové schránky nebo na jeho elektronickou adresu.  

Ze soudu není moţné zasílat písemnosti prostřednictvím datové schránky, 

v případě, ţe se jedná např. o řízení v utajovaném reţimu (tyto spisy navíc nesmějí být 

vedeny ani v informačním systému soudu) nebo velikost dokumentu přesáhne stanovený 

limit. 

Oboustranná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou, komunikace orgánů 

veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje 

datová schránka ze zákona, ale také komunikace orgánů veřejné moci se subjekty, jimţ 
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byla datová schránka zřízena na ţádost, podléhá povinnosti odesílání pomocí datové 

schránky.  

Soud doručuje do datových schránek účastníků: 

 soudní písemnosti (rozsudek, usnesení, protokoly, předvolání a výzvy, úřední 

potvrzení a informace o probíhajícím řízení) 

 jiné písemnosti nevytvořené soudem (návrhy ţalob, znalecké posudky, vyjádření 

účastníků řízení). 

Jsou-li písemnosti doručovány prostřednictvím datových schránek za potvrzení o 

doručení či nedoručení se povaţují tiskové výstupy „Potvrzení o dodání a doručení do 

datové schránky“ a „Výpis o zpětném znepřístupnění datové schránky“.  

Pro účastníky řízení je hlavní výhodou datových schránek, ţe komunikace s orgány 

veřejné moci, tedy i se soudy, není zpoplatněna. Podání určené soudu je doručeno 

okamţikem dodání do jeho datové schránky.  

Dokument, který byl dodán do datové schránky účastníka řízení, je doručen 

okamţikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění přístup k dodanému dokumentu, bez ohledu na to, zda datovou zprávu otevře. (§ 

17 odst. 3 Zákona č. 300/2008 Sb.).  

Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 

dokument dodán do datové schránky, povaţuje se tento dokument za doručený posledním 

dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li právní předpis náhradní doručení (vyloučení fikce 

doručení). (§ 17 odst. 4 Zákona č. 300/2008 Sb.) 

4.2 Historie zavedení a rozvoje datových schránek v ČR 

Myšlenka datových schránek vznikala na půdě iniciativy eStát v letech 2005 a 2006 

jako jeden z pilířů vize efektivního státu. V roce 2006 byly datové schránky zařazeny jako 

jeden z klíčových pilířů ucelené strategie eGON MVČR, která stanovila jasné priority 

rozvoje eGovernmentu v České republice. Dalšími pilíři eGON (viz. Obr. 6) byly základní 

registry, kontaktní místa Czech POINT a komunikační infrastruktura veřejné správy. 

eGON jako celek byl veřejnosti představen v roce 2007.  
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Obrázek 5: Strategická koncepce eGON MVČR 

Zdroj:http://www.ictu.cz/fileadmin/docs/Akce_Spis/TEXTOVE_DOKUMENTY/2014/ICTU-brozura-

ISDSstudie-nahled.pdf 

 

V červenci roku 2008 byl přijat zákon č. 300/2008Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, který zakotvil datové schránky do českého právního 

řádu.  

Po veškerých nutných přípravách byl k 1.7.2009 zaveden do ostrého provozu 

informační systém datových schránek. Bylo nutné zřídit datové schránky všem subjektům 

povinným ze zákona vyuţívat ISDS. Tento proces byl dokončen v závěru roku 2009.  

Vzhledem k nespokojenosti uţivatelů s tím, ţe nebylo moţné komunikovat pomocí 

datových schránek mezi subjekty soukromého sektoru, byla k 1.1.2010 zavedena tato 

oţnost za určitý poplatek. 

Na základě zpětných vazeb proběhla v závěru roku 2011 novelizace zákona č. 

300/2008 Sb., která zavedla další moţnosti vyuţití ISDS. 

 Zatím posledním zásadním mylníkem byl rok 2013. Ihned v úvodu tohoto roku se 

výrazně změnilo zpoplatnění ISDS. Zrušilo se zpoplatnění jednotlivých poloţek a zároveň 

bylo zavedeno paušální zpoplatnění. V závěru výše zmíněného roku zavedla ČSOB přístup 

do datové schránky přímo přes systém elektronického bankovictví a učinila tak, jako vůbec 
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první banka v ČR. Schématický náčrt zavádění IS DS je zobrazen na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Proces zavádění DS 

Zdroj:http://www.ictu.cz/fileadmin/docs/Akce_Spis/TEXTOVE_DOKUMENTY/2014/ICTU-brozura-

ISDSstudie-nahled.pdf 

4.3 Příprava justice ČR na zavedení datových schránek 

S účinností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a elektronické 

konverzi dokumentů, vznikla povinnost veškerým orgánům veřejné moci zřídit a spravovat 

svou datovou schránku. Vzhledem k velkému mnoţství soudů nebylo moţné dodrţet 

termín stanovený zákonem, proto proběhla novelizace zákona č. 300/2008 Sb., která 

umoţnila postupnou aktivaci datových schránek do 31. 10. 2009.  

V souvislosti s informačním systémem datových schránek připravovalo 

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci se soudy nové znění Jednacího řádu pro 

okresní a krajské soudy a Vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní 

soudy. Tyto změny umoţnily doručovat písemnosti prostřednictvím datových schránek, 

vyznačení doloţky právní moci v elektronické podobě stejnopisu a omezení povinnosti 

tisknout rozsáhlé přílohy. 
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Současně s těmito úpravami připravovaly dodavatelské firmy jednotlivé informační 

systémy na propojení s informačním systémem datových schránek. Veškeré náklady 

související s nutnou obnovou hardwarového vybavení byly hrazeny z rozpočtu 

Ministerstva spravedlnosti ČR.  

Od května roku 2009 probíhaly schůzky zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR se 

zástupci soudů vyšších instancí o připravenosti projektu zavádění datových schránek. 

V červnu téhoţ roku začala školení pro vybrané zaměstnance jednotlivých soudů, kteří 

následně vysvětlili problematiku ostatním zaměstnancům.  

4.4 Příprava u Okresního soudu v Chomutově 

 Po zjištění technických poţadavků bylo nutné investovat do dílčího technického 

vybavení a to jak z důvodů navýšení výkonnosti (aplikační servery budou zajišťovat více 

sluţeb), tak z důvodu potřeby zajištění nových činností (např. nákup skenerů pro konverzi 

dokumentů). Dalším krokem byla rozsáhlá školení pro informatika soudu a správce 

aplikace ve spolupráci se zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR a firmy CCA Group, a.s. 

Školení pro informatika bylo zaměřeno na technické parametry, zatímco školení správce 

aplikace souviselo s fungováním datových schránek v ISASu. Po těchto školeních začal 

informatik připravovat technické vybavení a správce aplikace nastavoval v systému 

parametry pro komunikaci s datovými schránkami.  

V průběhu měsíce září 2009 byl zřízen přístup do datové schránky soudu 

předsedovi soudu, informatikovi a správci aplikace. V říjnu 2009 byly zřízeny Českou 

poštou kvalifikované osobní certifikáty všem zaměstnancům soudu, kteří komunikují 

s účastníky řízení pomocí datových schránek.  

 Předseda soudu byl do konce října 2009 povinen přihlášením aktivovat datovou 

schránku soudu. Jednou z hlavních podmínek pro komunikaci datových schránek 

s informačními systémy soudu bylo nastavení lokální ePodatelny a eVýpravny.  

4.4.1 Lokální ePodatelna 

Lokální ePodatelna funguje jako webová aplikace, do níţ se uţivatel připojuje 

pomocí osobního certifikátu a přihlašovacích údajů, které jsou přidělovány informatikem. 
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Kaţdých 90 dnů musí informatik změnit heslo pro přihlášení. Na Obrázku 7 je zobrazeno 

uţivatelské rozhraní této aplikace. 

Tato webová aplikace slouţí jako komunikační prostředník mezi informačními 

systémy ISAS, IRES apod. a centrální ePodatelnou, která je umístěna na serverech 

Ministerstva spravedlnosti ČR v Praze. Na tuto centrální ePodatelnu jsou přijímány 

veškerá podání datovou schránkou nebo e-mailem pro veškeré soudy v ČR. Server ověří 

podpis a následně rozdělí podání pro jednotlivé soudy a odešle na příslušnou lokální 

ePodatelnu. 

Z lokální ePodatelny se zpráva automaticky stáhne do příslušného informačního 

sytému. Webová aplikace lokální ePodatelny funguje podobně jako ISAS na principu 

formulářů. 

Lokální ePodatelna přijímá následující typy podání: 

 Zpráva z datové schránky, 

 E-mailová podání, 

 Webová podání, 

 Obchodní rejstřík, 

 Elektronické ţádosti o pověření k provedení exekuce, 

 Podání od notářů. 

V okamţiku přijetí podání do centrální ePodatelny je podatel e-mailem informován 

o doručení podání. Případně můţe centrální ePodatelna zaslat podateli druhý e-mail 

s oznámením, ţe některá součást podání neprošla kontrolou (např. neplatný kvalifikovaný 

certifikát). 

U kaţdého podání doručeného do lokální ePodatelny je automaticky vygenerován 

identifikátor, který slouţí k exaktnímu určení podání. Obsluha ePodatelny můţe být 

upozorněna na situaci, kdy po kontrole je zjištěno, ţe certifikát pouţitý v podání byl zpětně 

zneplatněn. Tato informace se objeví ihned po přihlášení do aplikace na úvodní stránce.  
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Obrázek 7: Uživatelské rozhraní lokální ePodatelny 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.2 Lokální eVýpravna 

Lokální eVýpravna je také webovou aplikací fungující v opačném směru neţ 

ePodatelna. Rozdílem je, ţe odesílání na centrální servery Ministerstva spravedlnosti ČR 

probíhá pouze jednou denně na konci pracovní doby. V případě, ţe zaměstnanec zjistí 

chybu v odesílané datové zprávě má moţnost ji do konce pracovní doby z lokální výpravny 

stáhnout, opravit a znovu nahrát.  

Všechny datové zprávy odeslané z lokální eVýpravny a přijaté do lokální 

ePodatelny se ukládají na aplikační server okresního soudu. Konkrétně se jedná o Oracle 

Weblogic Application Server pro komunikaci s ISDS a Oracle Universal Content 

Management. V případě nutnosti je moţné odeslané a přijaté zprávy zpětně dohledat.[7]  

V případě, ţe centrální eVýpravna zjistí problém s doručením, odešle zprávu o 

chybě na přednastavený email.  

ePodatelna a eVýpravna byla rozdělena na centrální a lokální část především 

z důvodu, ţe do té doby fungující komunikační linky nebyly schopny zvládat nápor 

nahodilých přístupů a stahování dokumentů z datových schránek napříč celým resortem. 

Centrální a lokální části řešení zajišťují spolehlivý přenos dokumentu z centra na lokalitu a 

zároveň umoţňují do určité míry ovlivňovat zatíţení sítě.   
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Pro obsluhu lokální eVýpravny a lokální ePodatelny byly u Okresního soudu 

v Chomutově přijati dva noví zaměstnanci, kteří mají na starosti přijímání, odesílání a tisk 

přijatých datových zpráv včetně konverze dokumentů. Tito zaměstnanci také tisknou 

veškerá elektronická podání pro ukládání do papírového spisu, protoţe stále neexistují 

elektronické spisy. Zároveň s tímto tiskem ukládají elektronickou verzi dokumentů 

k odpovídající spisové značce do systému ISAS. 

Zaměstnancům eVýpravny a ePodatelny byly zřízeny tzv. „komerční“ certifikáty, 

které jim umoţňují přístup do webového rozhraní CzechPOINT, kde je prováděna 

konverze dokumentů. Mají stejně jako ostatní zaměstnanci pracující s DS i osobní 

certifikát, kterým podepisují veškeré jimi konvertované dokumenty. 

Obrázek 8 zobrazuje uţivatelské prostředí lokální eVýpravny se seznamem 

odesílaných zpráv. 

 

Obrázek 8: Uživatelské rozhraní lokální eVýpravny 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.3 Autorizovaná konverze dokumentů 

„Autorizovaná konverze dokumentů je upravena v § 22 a násl. Zákona č. 300/2008 

Sb. Podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů upravuje vyhláška č. 

193/2009 Sb. Autorizovaná konverze dokumentů je definována jako úplné převedení 

dokument z digitální do listinné podoby nebo naopak, ověření shody obsahu těchto 
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dokumentů a připojeni ověřovací doložky. Jedná se tedy o kvalifikovanou formu převodu 

spočívajícího ve změně formy dokumentu, při které je zachována autentičnost dokumentu a 

integrita vazby mezi převáděným dokumentem a výsledným dokumentem. Primární 

zpracování dokumentu, který má být zaslán prostřednictvím datové schránky může mít 

podobu listinnou, nebo naopak je nutné datovou zprávu s přihlédnutím k potřebám výkonu 

spisové služby nebo podmínkám jejího dalšího zpracování převést z digitální podoby do 

podoby listinné.“[1] 

Zákon č. 300/2008 Sb. rozlišuje konverzi dokumentů „na ţádost“ a z „moci 

úřední“. K provádění konverze z moci úřední jsou oprávněny výhradně orgány veřejné 

moci za účelem výkonu své působnosti. Tento typ oprávnění není moţné přenést na jiný 

subjekt. Konverze na ţádost je prováděna kontaktními místy veřejné správy pro účely 

soukromých subjektů.  

Konverze dokumentů se provádí pomocí webového rozhraní CzechPOINT (viz. 

Obr. 9). V tomto rozhraní je také vedena evidence provedených konverzí, která eviduje 

veškeré provedené konverze včetně pořadového čísla, subjektu provádějícího tuto konverzi 

a data provedení konverze. Evidence je vyuţívána v případě, kdy je třeba zpětně dohledat, 

kdy a kdo konvertoval určitý dokument. 

 

Obrázek 9: Uživatelské rozhraní CzechPOINTU 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5 Zavádění ISDS u Okresního soudu v Chomutově 

K prvnímu přihlášení a tím i k aktivaci datové schránky Okresního soudu 

v Chomutově došlo dne 23. 10. 2009. Od tohoto dne začala svou činnost i lokální 

ePodatelna a eVýpravna a začala být přijímána podání z datových schránek. 

Po tomto datu mohl začít správce aplikace školit zaměstnance jednotlivých 

oddělení v ovládání a práci s datovými schránkami v systému ISAS. Na základě školení a 

zkušeností z praxe byly vytvořeny příručky pro zaměstnance. V těchto příručkách byl 

upraven veškerý postup práce s datovými schránkami v informačním systému, který byl 

odlišný od informací ze školení. Důvodem bylo, ţe informace ze školení byly pouze 

teoretické a jejich vyuţití v praxi nebylo moţné. 

Z počátku bylo největším problémem vyhledávání jednotlivých datových schránek 

účastníků řízení, protoţe databáze seznamu jmen nebyla doplněna o zásadní údaje pro 

vyhledání datové schránky. V případě, ţe systém nedohledal datovou schránku, byly 

informace i nadále zasílány  pomocí České pošty s.p. Tento postup doručování byl 

v rozporu se zákonem a správce aplikace musel databázi seznamu jmen ručně aktualizovat.  

Vyhledávání DS probíhá pomocí: 

 FO – příjmení, 

 PFO – IČ, název, příjmení, 

 PO – IČ, název, 

 OVM – IČ, název. 

Problémy vznikaly především proto, ţe PFO ani OVM nemusí mít přidělené IČ. 

 Další problém byl s převodem dokumentů do formátu *.pdf, coţ je jediný 

povolený formát, ve kterém je moţné zaslat dokument pomocí datové schránky. Převod 

trval neúměrně dlouho, příliš zatěţoval server a často neproběhl správně, coţ způsobovalo 

značnou nestabilitu celého systému.  

Při doručení systémové zprávy týkající se zpětného znepřístupnění datové 

schránky, je sloţité vyhledávání konkrétních osob, případně konkrétní spisové značky, 

které se systémová zpráva týká, protoţe v této zprávě je uveden pouze identifikátor zaslané 

datové zprávy.  
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Dalším problémem byly kolapsy centrálních serverů Ministerstva spravedlnosti ČR, 

které nezvládaly nápor tak velkého mnoţství dokumentů a tím byly způsobeny i problémy 

s veškerými funkcemi datových schránek. Tyto problémy byly částečně vyřešeny 

posílením kapacit ministerských serverů. 

Samotná legislativní úprava datových schránek nebyla jednoznačná, coţ 

způsobovalo značné nejasnosti především v oblasti doručování. Z tohoto důvodu 

Ministerstvo spravedlnosti ČR vytvořilo výkladová stanoviska, která vyjasnila 

nejednoznačnost zákona. 

Pracovnice obsluhující lokální ePodatelnu a lokální  eVýpravnu byly proškoleny aţ 

několik měsíců po zavedení datových schránek do ostrého provozu. Do té doby neznaly 

moţnosti lokální ePodatelny a lokální eVýpravny, coţ se z větší části naučily aţ v ostrém 

provozu, čímţ se následné školení stalo v podstatě zbytečným.  

Především z těchto důvodů se tento způsob doručování nesetkal s pozitivními 

ohlasy uţivatelů a byl povaţován za zbytečný a zdlouhavý.  

V současnosti byla většina problémů jiţ vyřešena, problém jsou stále výpadky, 

které jiţ nejsou tak časté. Seznam jmen byl dostatečně doplněn a firma CCA Group a.s. 

rozšířila moţnosti, podle nichţ lze v informačním systému dohledat příslušnou datovou 

schránku.  

4.6 Koncepční schéma řešení datových schránek 

Princip fungování řešení je zaloţen na vytvoření a správě jednotného uzlu, přes 

který komunikují všechny organizace resortu justice s datovými schránkami. Centrální uzel 

zajišťuje kromě samotné komunikace s datovými schránkami pro všechny informační 

systémy resortu také další sluţby, zejména bezpečné ukládání dokumentů do datového 

úloţiště. Centrální bod sjednocuje i ostatní komunikační kanály resortu spravedlnosti, např. 

email, elektronická podatelna nebo hybridní pošta.[12] 

Stejně tak centrální systém zajišťuje automatické stahování dokumentů z DS, které 

se na lokálním uzlu třídí podle důleţitosti a systému, ve kterém mají být zpracovány. 

Pomocí důleţitosti je moţné určit, které z podání mají být vyřešeny přednostně a dělení 
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podle systémů je odůvodněné současným fungováním několika různých IS na jednom 

soudě. 

 

Obrázek 10: Koncepční schéma řešení datových schránek 

Zdroj: Cílový koncept komunikace s datovými schránkami v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR 

 

 

 

Obrázek 11: Modulární členění celého řešení 

Zdroj: Cílový koncept komunikace s datovými schránkami v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR 

Ţlutou barvou jsou zobrazeny jednotlivá rozhraní daných systémů. 
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Klíčové prvky systému: 

- ePodatelna (viz. kapitola 4.3.1.), 

- eVýpravna (viz. kapitola 4.3.2.), 

- datové úloţiště – zabezpečuje bezpečné úloţiště dat. Slouţí pouze k ukládání 

dokumentů a zajišťuje evidenci jakékoliv změny dokumentu a přístupy k jeho 

obsahu. Obsahuje logický prostor pro dokumenty, které prošly ePodatelnou a 

eVýpravnou. [12] 

Datové centrum -  zajišťuje převod dokumentů z MS Word do PDF a operace 

nezbytné pro příjem a odesílání dokumentů.   
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5 Analýza funkčnosti datových schránek v  IS 

z pohledu uživatele 

Pro popis funkčnosti systému je v rámci analýzy vyuţit vývojový diagram, který 

přehledně zobrazuje návaznost jednotlivých činností při práci uţivatele s informačním 

systémem ISAS propojeným s informačním systémem datových schránek. Konkrétně se 

jedná o práci zapisovatelek, které nejčastěji vyuţívají datové schránky v rámci ISASu.  

5.1 Princip práce zapisovatelek s datovými schránkami 

Prvním krokem uţivatele je přihlášení do ISASu pod svými přihlašovacími údaji 

(viz. Obr. 12), čímţ se dostane do hlavní nabídky informačního systému. Do kaţdého 

informačního systému se musí uţivatel přihlásit zvlášť. Přihlašovací údaje do ISASu a 

IRESu jsou stejné a přiděluje je správce aplikace. V tomto přihlašovacím okně je také 

moţnost v poli „Databáze“ vyplnit, zda se jedná o databázi ostrou nebo cvičnou. Cvičná 

databáze slouţí především správcům aplikace k ověření funkčnosti systému při zavádění 

nových změn. Cvičná databáze v současnosti u Okresního soudu v Chomutově není 

přístupná z důvodu nedostatku místa na serverech OSCV.  

 

 

Obrázek 12: Přihlášení do systému 

                                                 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlavní nabídky zvolí formulář s názvem „Dokumenty ke spisové značce“. Po 

stisku odpovídající funkční klávesy je uţivatel systémem vyzván k zadání spisové značky. 

Systém na základě těchto údajů zobrazí pouze dokumenty odpovídající zadané spisové 

značce. 
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V případě, ţe uţivatel pouze edituje jiţ vytvořený dokument, otevře daný dokument 

a provede příslušné změny. Následně změněný dokument uloţí zpět do systému. Uloţení 

v programu Microsoft office Word neprobíhá běţným způsobem, ale výhradně přes 

nadefinovanou záloţku „Informační systém“ a zvolením tlačítka „Uloţení se změnami“. 

V případě, ţe by uţivatel ukončil program Word klasicky kříţkem, nebo pomocí volby 

Soubor -> Uloţit nedojde k uloţení změn do ISASu. 

Druhý případ nastává v situaci, kdy uţivatel ukládá ke spisové značce zcela nový 

dokument. Po zadání spisové značky a vyvolání odpovídajících dokumentů si uţivatel 

vybere jeden z moţných vzorů daného dokumentu, následně v tomto vzoru dokument 

vytvoří a uloţí do systému stejným způsobem jako v případě editace jiţ existujícího 

dokumentu. Veškeré dokumenty vytvořené v systému jsou ve formátu *.rtf. 

Po uloţení dokumentu se znovu zobrazí formulář s dokumenty ke spisové značce, 

na jehoţ spodní části uţivatel zvolí moţnost „Zaloţení skupiny pro rozeslání“. Tím dojde k 

zobrazení nového formuláře, ve kterém uţivatel vybere všechny adresáty související 

s daným spisem, jímţ má být dokument odeslán. V tomto formuláři je také moţné vytvořit 

nový dokument, ovšem na rozdíl od předchozího formuláře zde nelze editovat jiţ existující 

dokumenty. 

Po zvolení všech adresátů klikne uţivatel na tlačítko „Odeslat“, kterým se otevře 

další formulář. V tomto formuláři, který se nazývá „Přiřazení dokumentů k obálkám“ (viz. 

Obr. 13), uţivatel ověří, kteří z adresátů mají platnou DS. Tuto kontrolu musí uţivatel 

zahájit ručně u kaţdého z adresátů zvlášť. U všech adresátů, kteří mají DS se ve zvláštním 

poli formuláře objeví ID DS a zároveň se zaškrtne příznak DS. U adresátů nemajících DS 

je nutné vytisknout „Výsledek vyhledávání DS“. Všechny tyto kroky jsou upraveny ve 

Vnitřním kancelářském řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Na základě výsledků 

kontroly uţivatel zaškrtne příznak u dokumentů podle toho, jestli dokument bude tisknout, 

anebo odesílat pomocí DS. V případě volby tisku se dokumenty automaticky vytisknou 

v tiskovém oddělení.  
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Obrázek 13: Formulář „Přiřazení dokumentu k obálkám“ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalším stiskem tlačítka „Odeslat“ se uţivatel dostane do formuláře „Příprava 

dokumentu k odeslání“. V tomto formuláři se objeví všechny dokumenty, které byly 

pomocí příznaku v předchozím formuláři zvoleny k odeslání pomocí DS. Uţivatel zvolí 

veškeré dokumenty z formuláře, které jsou ve formátu *.rtf, a stiskem tlačítka „Převod 

dokumentů ve sp. zn.“ (viz. Obr. 14) provede systém převod zvolených dokumentů do 

formátu *.pdf.  

V případě, ţe převod proběhne úspěšně a bez chyb, uţivatel otevře stiskem tlačítka 

dané *.pdf a připojí k němu uznávaný elektronický podpis a časové razítko. Po připojení 

uznávaného elektronického podpisu a časového razítka ke všem převedeným odesílaným 

souborům, odešle všechny dokumenty do DS adresáta stiskem tlačítka „Odeslání tisk. 

skupiny do DS“. 
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Obrázek 14: Formulář „Příprava dokumentu k odeslání“ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě, ţe v tiskové skupině jsou i adresáti nevlastnící DS, zobrazí se uţivateli 

další formulář „Vytvoření obálek“. V daném formuláři uţivatel zvolí typ obálky a adresu u 

jednotlivých adresátů a do poznámky na obálku napíše, o jaký dokument se jedná. Stiskem 

tlačítka Odeslat se do tiskového oddělení odešlou k tisku veškeré obálky. Tisk obálek 

v tiskovém oddělení probíhá v pravidelných pevně stanovených časech. 

Uţivatel si v tiskovém oddělení vyzvedne své dokumenty a obálky, k dokumentům 

připojí razítko Okresního soudu v Chomutově a svůj podpis. Dokumenty vloţí do obálek, 

odnese do podatelny soudu, kde si písemnosti dvakrát denně vyzvedává Česká pošta, s.p. 
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Obrázek 15: Vývojový diagram práce uživatele s DS 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

5.2 Možné problémy vyskytující s v rámci používání ISDS 

Problém č. 1: Dokument uloţený u spisové značky nelze upravit pro další pouţití. 

Tento problém vzniká nejčastěji při editaci jiţ existujícího dokumentu, z důvodu 

předchozího chybného uloţení dokumentu. Dalším moţným problémem je tzv. 

„zčervenání“ (viz. Obr. 16) vytvářeného dokumentu. K tomuto problému dochází 
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z několika důvodů, například neočekávaným ukončením programu Word při práci, nebo 

kolapsem celého informačního systému. Tím se dokument stává nepouţitelným a je nutné 

jej znovu vytvořit.  

    

Obrázek 16: Formulář „Dokumenty ke spisové značce“– špatně uložený dokument 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Typickým příkladem problému zaviněným uţivatelem je uloţení běţného dokumentu a 

jeho následné označení „Jen pro čtení“, čímţ je znemoţněna jakákoli manipulace a editace 

dokumentu a cesta k dokumentu „zšedne“ (viz. Obr. 17). Tato funkce byla v systému 

vytvořena pro uzamčení meritorních rozhodnutí a zároveň je tato funkce nevratná.                    

 
 

Obrázek 17: Formulář „Dokumenty ke spisové značce“ – uzamčený dokument 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Problém č. 2: Při převodu dokumentů v systému ISAS z formátu *doc do formátu 

*.pdf můţe nastat problém v případě, ţe uţivatel odešle k převodu i dokumenty, které jiţ 

ve formátu *.pdf  jsou. Uţivatel má moţnost před samotným převodem označit 

dokumenty, které se nebudou převádět. V případě neoznačení těchto dokumentů systém 

vrátí převod zpět uţivateli s chybou a můţe dojít k zablokování celého informačního 

systému u daného uţivatele. Uţivatel musí opakovat celý proces znovu. Moţnou příčinu 

spatřuji v tom, ţe systém není uzpůsoben na převod dokumentů v jiném formátu, neţ je 

formát *.doc. Proto dochází k problémům s převodem. Při přetíţení systému můţe také 

dojít k situaci, kdy se dokument nepřevede a zůstane ve stavu „PŘEVÁDÍ SE“.  

 

Obrázek 18: Formulář „Příprava dokumentu k odeslání“ - nepřevedený dokument 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Problém č. 3: Při nedostupnosti centrální eVýpravny nelze odeslat dokumenty do 

DS. Uţivateli se tento problém projeví aţ při konečném odeslání datové zprávy do 

datových schránek. Uţivateli se zobrazí hlášení „Zprávu nelze odeslat není dostupná 

lokální eVýpravna“. Uţivatel tak musí projít celým procesem odesílání znovu. Čas pro 

opětovné odeslání mohl být vyuţit např. pro odeslání rozhodnutí účastníkům, kteří nemají 

zřízenou datovou schránku nebo pro přepis protokolů z jednání.  

Problém č. 4: Nejsou-li údaje uloţené v seznamu jmen správné (špatné IČ, špatné 

datum narození nebo například špatný název PFO) dojde k nalezení špatné DS, případně 

DS není vůbec nalezena. 

Problém č. 5: Další problém souvisí s vkládáním časového razítka 

k elektronickému podpisu. Informační systém umoţní uţivateli odeslat i dokument, 

k němuţ se nepodařilo řádně vloţit časové razítko. Časové razítko umoţňuje konverzi 

účastníkům odeslaných dokumentů i po vypršení osobních certifikátů, kterými jsou dané 

dokumenty podepsány. V současné době jiţ tento problém není tak častý. 

Problém č. 6: Z administrativního a ekonomického hlediska se jako zásadní jeví 

také problém neexistence elektronického spisu. V současné době existují výhradně 

papírové spisy, elektronicky jsou v systému ukládány pouze informace, které je také nutné 

tisknout. Tento fakt duplikuje práci administrativních pracovníků, kteří nejenom zapíší 

informace do informačního systému, ale zároveň tyto informace vytisknou a připojí do 

příslušného papírového spisu (rozsudky, záznamy, přípisy). Nutným tiskem je také 

zbytečně zatěţována výdajová stránka přiděleného rozpočtu. Nebezpečím papírového spisu 

je moţnost ztráty, nechtěné skartace dokumentů, v nejhorším případě i shoření.  
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6 Návrhy a doporučení 

Nejzásadnějším doporučením je zavedení elektronického spisu ve všech agendách 

soudu, čímţ by došlo k výraznému zjednodušení práce pro všechny administrativní 

pracovníky soudu. Tím by došlo k jednoduššímu nahlíţení do jednotlivých spisů, neboť 

uţivatel by našel veškeré informace, dokumenty a podrobnosti spisu přehledně na jednom 

místě. V neposlední řadě by také došlo ke sníţení nákladů, protoţe by nebylo nutné kaţdou 

datovou zprávu tisknout, čímţ by se sníţila spotřeba papíru, tonerů i opotřebení tiskáren. 

Sníţení se týká také mzdových nákladů v oddělení datových zpráv. 

Jiným řešením předchozího problému je obnovení hmotného majetku, konkrétně 

pořízení výkonnějších velkokapacitních tiskáren, které by umoţnily tisk tak velkého 

objemu dokumentů a zároveň by jejich provoz byl méně poruchový ve srovnání se 

současnými tiskárnami. Úsporu času a urychlení práce určitých zaměstnanců v oblasti 

konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby by zajistilo pořízení rychlejších 

scannerů.  Také tento způsob řešení problému umoţňuje sníţit náklady soudu a tím zamezí 

zbytečnému nadměrnému vyčerpávání přiděleného rozpočtu. 

Dále navrhuji posílení serverů zvýšením vnitřní paměti, nejenom Okresního soudu 

v Chomutově, ale také centrálních serverů Ministerstva spravedlnosti ČR. Navyšování 

vnitřních pamětí u serverů u Okresního soudu v Chomutově probíhá průběţně, avšak 

vzhledem k rychlosti, s jakou dochází k nárůstu robustnosti databáze je toto navyšování 

nedostačující. Problémem jsou také omezené finanční prostředky na ICT. Podle mého 

názoru je softwarové vybavení postačující i přesto, ţe výjimečně dochází k výpadkům 

programů, které plánují úlohy (např. staţení CEPRu do ISASu, informace o zaplacení 

soudního poplatku ze systému IRES do systému ISAS). Posílení u OSCV zamezí 

výpadkům informačních systémů vyuţívaných u OSCV, zatímco posílení ministerských 

serverů eliminuje výpadky IS datových schránek, stejně jako výpadky centrální ePodatelny 

a eVýpravny a tím následné výpadky lokální ePodatelny a eVýpravny. 

V současné době zvyšuje náklady OSCV také odesílání příloh účastníkům řízení 

poštou v případě, kdy celková velikost datové zprávy odesílaná pomocí DS překročí 

datový limit 10 MB. Tím dochází také k duplicitě práce soudních úředníků, neboť aţ po 

naskenování dokumentů daný zaměstnanec zjistí, ţe přílohy výše zmíněný limit překračují. 

Po tomto zjištění je účastníku řízení zaslána datová zpráva o tom, ţe přílohy jsou mu 
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zasílány poštou. Růst nákladů je tedy především v oblasti tisku obálek a poštovného. 

Logickým řešením tohoto problému je navýšení datového limitu alespoň na 50 MB pro 

orgány veřejné moci. 

Dalším doporučením zjednodušujícím administrativu soudu je zavedení jediné 

elektronické značky soudu, kterou by všichni zaměstnanci podepisovali všechny 

dokumenty odesílané ze soudu. Tento způsob podepisování by nahradil dosavadní osobní 

certifikáty kaţdého zaměstnance. Nebylo by nutné sledovat termín vypršení osobního 

certifikátu u kaţdého ze zaměstnanců a zároveň by se sníţily i náklady. Navrţený způsob 

práce neovlivní postup zapisovatelek, při odesílání zpráv do DS. Připojovat se nebude 

osobní certifikát, ale značka soudu. U kaţdého dokumentu je uvedeno, kdo je zodpovědný 

za správnost vyhotovení a tím i zaslání do datové schránky. A v případě nutnosti lze 

dohledat, kdo je zodpovědný za vypracování a zaslání dokumentu do DS.  

Po zkušenostech s vyhledáváním datových schránek FO a PFO navrhuji rozšíření 

vyhledávacích kritérií u PFO o datum narození a u FO o rodné číslo, které je stejně 

jedinečné a specifické jako IČ u PO. Tímto by se zamezilo chybnému vyhledání DS 

účastníků řízení.   

Pro vyhledávání DS by bylo dobré vytvořit skript (pravděpodobně firmou CCA 

Group, a.s.), který by zkontroloval veškeré údaje v seznamu jmen a správci aplikace 

vygeneroval seznam všech záznamů, u nichţ nejsou kritéria pro vyhledávání DS 

kompletní.  

V případě zpětného znepřístupnění datové schránky účastníka řízení navrhuji 

rozšířit systémovou zprávu o tomto znepřístupnění o jméno a příjmení účastníka a 

konkrétní spisovou značku. Toto rozšíření umoţní rychlejší identifikaci spisu, do něhoţ je 

nutné vyznačit nedoruční do DS. V současné době je vyhledávání velmi komplikované, 

protoţe systémová zpráva obsahuje pouze identifikátor datové zprávy, podle něhoţ je 

potřeba v lokální eVýpravně vyhledat konkrétní osobu a poté v ISASu ručně dohledat 

všechny případy, v nichţ figuruje tento účastník a poté najít kterého případu se nedoručení 

týká. 

Zbytečnému zatěţování ISASu by zamezilo stahování datových správ do 

příslušného informačního systému. Nyní toto dělení funguje pouze v případě ISAS a IRES, 

čímţ se do ISASu stahují i zprávy pro CEPR. Z ISASu je nutné tyto zprávy stáhnout na 
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plochu a poté vloţit do CEPRu, coţ zaměstnance zdrţuje od další práce. Dalším důvodem 

je i výrazný nárůst platebních rozkazů v posledních letech. 

Ke zrychlení práce by také mohla pomoci moţnost odeslat jinému zaměstnanci 

emailem pouze konkrétní přílohu datové zprávy ze systému ISAS. Systém v současnosti 

umoţňuje odeslat pouze kompletní datovou zprávu přes formulář „Elektronické podání“ a 

příjemce si musí pomocí zvláštního softwaru (XML602 Filler) otevřít celou datovou 

zprávu a vyhledat příslušnou přílohu.  Řešením tohoto problému je, ţe v systému ISAS ve 

formuláři elektronické podání v datové zprávě se umoţní vybrat konkrétní přílohy a její 

zaslání do emailu. Tato moţnost je v současné době pouze při vloţení jednotlivých příloh 

ke spisové značce.  

Lhůta 90 dnů pro změnu hesla je podle mého názoru u orgánů veřejné správy 

zbytečně krátká. Navrhují jí prodlouţit alespoň na 180 dnů. Časté změny hesla v současné 

době nadměrně zatěţují odpovědné zaměstnance a zároveň jsou zaměstnanci eVýpravny a 

ePodatelny zbytečně nucení pamatovat si kaţdé tři měsíce nové heslo. Tím se samozřejmě 

zvyšuje pravděpodobnost zadání chybného hesla, v případě, ţe si zaměstnanci nové heslo 

zapíší, se zvyšuje moţnost zcizení dat.  

V případě nedostupnosti lokální eVýpravny, coţ znemoţňuje zaslat zprávy do 

datových schránek, navrhuji upravit funkčnost systému ISAS tak, aby se toto upozornění 

objevilo všem uţivatelům po přihlášení do systému. Zapisovatelka by v tomto případě 

nevypravovala spisy, u kterých je nutné odeslat rozhodnutí do datových schránek, ale 

mohla se věnovat jiným spisům, kde není potřeba odeslat zprávy pomocí datové schránky. 

Nedostupnost lokální eVýpravny jiţ byla téměř eliminována, ve výjimečných případech, 

kdy dojde k selhání lokální eVýpravny, je tato situace zjištěna hned ráno. 
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7 Závěr 

Při vytváření koncepce informačního systému datových schránek bylo hlavním 

cílem zpřehlednit a zjednodušit komunikaci občana s veřejnou správou. Proto byly datové 

schránky zavedeny jako jedna z hlavních sloţek eGovernmentu, jakoţto způsobu 

„přátelštější“ veřejné správy. 

Po jejich zavedení se nesetkaly s přílišným nadšením mezi veřejností a to je také 

jeden z důvodů proč většina osob, jichţ se netýká povinnost vlastnit datovou schránku, 

nevyuţili moţnosti dobrovolného zřízení datové schránky. 

Po překonání počátečních obtíţí vyplývajících především z nejasné právní úpravy 

se tento specifický způsob komunikace s veřejnou správou stal běţně vyuţívaným a 

v současnosti je jiţ zaţitou součástí běţného ţivota. Obtíţe byly překonány především 

výraznou novelizací dotčených právních předpisů. 

Vzhledem k závaţnosti změn vyplývajících ze zavedení datových schránek bylo 

nutné připravit i orgány veřejné správy na tento způsob komunikace. Tato práce analyzuje 

postup zavádění informačního systému datových schránek u Okresního soudu 

v Chomutově. 

Bylo nutné připravit zaměstnance na tuto rozsáhlou změnu, čehoţ bylo docíleno 

především pomocí rozsáhlých interních školení, školení pro vedoucí pracovníky byla 

prováděna Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Stejně jako zaměstnance bylo nutné uzpůsobit i informační systém pro komunikaci 

s IS DS. Tuto úpravu prováděla firma dodávající informační systém dle poţadavků 

definovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Po zavedení do praxe u Okresního soudu v Chomutově byl systém velmi často 

kritizován pro nestabilitu a nespolehlivost. Nevole byla vyvolána částečně také proto, ţe 

uţivatelům se od základů změnil zavedený systém práce v systému. Po odstranění 

nejzásadnějších nedostatků jako například posílení serverů pro zvýšení stability byly 

datové schránky relativně přijaty, neboť s narůstajícími zkušenostmi uţivatelům 

urychlovaly a zjednodušovaly práci. 
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V současné době je systém jiţ plně vyuţíván a díky tomu byly odstraněny největší 

nedostatky. Ovšem i přes to dochází k výpadkům, neboť ministerské servery stále nedokáţí 

pojmout obrovské mnoţství dat, které jimi kaţdý den prochází. Další problémy související 

s datovými schránkami jsou analyzovány v podkapitole 5.2. 

Hlavní cíl datových schránek, tj. zjednodušení komunikace s veřejnou správou, byl 

splněn a velká část soudních podání jiţ přichází v elektronické podobě. Zároveň se ale 

neprojevuje plánovaná finanční úspora, neboť je stále nutné evidovat veškeré dokumenty 

v listinné podobě v papírovém spisu. Čistě elektronický spis byl zatím zaveden pouze 

v oblasti CEPRu. 

V závěrečné kapitole práce (6.) je navrţeno několik způsobů jak zjednodušit práci 

s IS DS a zároveň sníţit finanční náklady. Veškeré návrhy vycházejí z osobní zkušenosti. 
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