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 Anotace  

Předkládaná práce si klade za cíl celkově popsat fungování informačního sytému 

veřejné správy, s konkrétním zaměřením na informační systém datových schránek (ISDS), 

analyzovat a popsat zavádění informačního sytému datových schránek po 1. 7. 2009, 

zejména však od 1. 11. 2009, kdy dochází k ukončení zkušebního provozu, poukazuje na 

vznikající problémy při zavádění informačního systému datových schránek v praxi, a dále 

také na změny, které zavedení datových schránek přináší na oblast fungování veřejné 

správy, orgánů veřejné moci, jak se zavedení systému datových schránek dotýká činnosti 

právnických osob, jaký má dopad na oblast správního, trestního, občanského-právního 

a jiného řízení. Zabývá se též bezpečností informačního systému datových schránek 

a konverzí dokumentů. 

Klíčová slova: informační systém státní správy, informační systém datových 

schránek, veřejná správa, orgány veřejné moci, konverze dokumentů. 

Annotation 

The task of translated  work sets itself globaly describe function of the information 

system of public administration with certain focus on the information system of data boxes 

(ISDS), analyze and describe implementation of the data boxes information system after 

July 1st, 2009, primarily since November 1st, 2009, when the test run will be finished, 

 adverts to rising problems during data boxes information system in use implementation, 

and otherwise to changes which brings the data boxes implementation at area operation of 

public administration, state public body authorities, how this implementation affect  an 

corporate bodies activity, how affect an area of administrative, criminal, civil  and other 

proceedings. Is concerned with the safety information system of the data boxes and the 

document conversion.  

Keywords:  public administration information system, data boxes information system, 

public administration, state public body authorities,  documents converting. 
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1. Úvod 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem informačního systému státní 

správy, zejména potom informačním systémem datových schránek. Téma datových 

schránek je v současné době velmi aktuální. Systém datových schránek byl spuštěn 

ve zkušebním provozu od 1. 7. 2009, a od 1. 11. 2009 běží systém datových schránek 

v plném provozním režimu. 

Zavádění tak rozsáhlých změn v systému doručování ve veřejné správě musí nutně 

přinést celou řadu nejrůznějších problémů. Problémů, které se mohou týkat doručování 

zpráv, jejich ověřování a konverze, práce s elektronickými podpisy, zachování platnosti 

zprávy v průběhu času a spoustu dalších. Na první pohled se může zdát zavedení a spuštění 

systému datových schránek snadnou záležitostí, ale kdo z běžných uživatelů nebo občanů 

dnes běžně pracuje s elektronickým podpisem, zná alespoň základní pravidla pro práci 

s nimi. Nebo požádejte absolventa(ku) střední školy aby vám naskenoval(a) 

několikastránkový dokument, uložil(a) do správného formátu s odpovídajícím nastavením, 

opatřil(a) elektronickým podpisem. Z pohledu odborníka zajímajícího se o uvedenou 

problematiku se může jednat o samozřejmé věci, ale z pohledu běžného uživatele o potíže, 

které musí překonávat. A mám ten názor, že právě přístup běžného uživatele bude 

rozhodující, zda bude ISDS v pořádku spuštěn a bude zahájen jeho provoz. 

Práce je zaměřena na popis fungování informačního systému datových schránek, 

postup při zakládání datové schránky, odesílání datové zprávy, postup při konverzi 

dokumentů, popis práce s elektronickými podpisy, popis možných problémů, které by 

mohly nastat při ověřování pravosti odeslané zprávy, právní základ na kterém datové 

schránky fungují a popis důsledků zavedení datových schránek na výkon státní správy.
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2. Informační systémy veřejné správy 

Zákon č. 365/2000 Sb. O informačních systémech veřejné správy definuje 

informační systém jako: “funkční celek nebo jeho část, zabezpečující cílevědomou 

a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou 

uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování, uspořádání a zpřístupnění a dále 

nástroje umožňující výkon informačních činností.“  

Informační systémy veřejné správy (také ISVS), jsou „souborem informačních 

systémů, které slouží pro výkon veřejné správy“[4].  Pro určení, zda konkrétní informační 

systém je zároveň ISVS, je nutné posoudit vztah tohoto informačního systému k výkonu 

veřejné správy. V této souvislosti je nezbytné vymezit pojem veřejná správa. Veřejnou 

správu můžeme charakterizovat jako správu veřejných záležitostí, která sleduje naplňování 

veřejných cílů a je vykonávána ve veřejném zájmu. Naproti tomu správa soukromá, kterou 

vykonává každá fyzická osoba, sleduje soukromé cíle, soukromý zájem.  

Na veřejnou správu lze pohlížet ze dvou směrů. Z jejího funkčního hlediska, tzv. 

funkční pojetí a z pohledu jako na soustavu orgánů, které veřejnou správu vykonávají, tzv. 

organizační pojetí veřejné správy. Pro určení pojmu veřejná správa z hlediska 

informačního systému veřejné správy je rozhodující funkční pojetí, kdy podle tohoto 

pohledu veřejná správa vykonává prospěšnou činnost, která sleduje naplnění určitého 

veřejného, státního, obecního zájmu. Výkon veřejné správy může mít formu tzv. 

vrchnostenskou, výsostnou. Jedná se o činnost autoritativní, která má povahu veřejné moci, 

kdy orgán veřejné moci zasahuje do práv jiných osob. Typická je existence vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti. Typickým příkladem jsou správní rozhodnutí vydaná 

ve správním řízení. Druhou formou výkonu veřejné správy, která spočívá v zajišťování 

veřejných potřeb. Zde se jedná o formu nevrchnostenskou, nevýsostnou a jsou pro ni 

typické rovnoprávné vztahy mezi orgány veřejné moci a jejími adresáty. Zákon 

o informačním systému veřejné správy pojímá veřejnou správu v její vrchnostenské, 

výsostné rovině.  
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Předpokladem toho, aby určitý informační systém mohl být označen za ISVS, je 

především naplnění materiálních znaků ISVS, tedy faktický stav, kdy předmětný 

informační systém splňuje definiční znaky ISVS stanovené zákonem o ISVS. Absence 

formálního označení informačního systému za ISVS nehraje při určování typu 

informačního systému roli. Jedná se hlavně o definiční znaky, že určitý informační systém 

slouží přímo pro výkon veřejné správy a správcem tohoto informačního systému je orgán 

veřejné správy, tedy ministerstva, správní úřady, územní samosprávní celky. 

V souvislosti s Informačním systémem veřejné správy je nutno uvést i připravované 

zřízení centrálních registrů veřejné správy, tzv. základních registrů veřejné správy. Jejich 

spuštění ve zkušebním provozu je připravováno od 1. 7. 2010 a o rok později je plánován 

jejich provoz v ostrém provozu. Cílem zřízení centrálních registrů je odstranit nejednotnost 

a neaktuálnost klíčových databází veřejné správy. Základní registry budou celkem čtyři: 

 registr obyvatel – ROB, obsahující základní údaje o obyvatelích a cizincích 

s povolením k pobytu 

 registr práv a povinností – RPP, obsahující referenční údaje o působnosti 

orgánů veřejné moci, údaje o oprávnění k přístupu k údajům, slouží 

k bezpečné správě dat v jednotlivých registrech 

 registr osob – ROS, obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících 

fyzických osobách, o občanských sdruženích, církvích apod. 

 registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN, obsahuje údaje 

o základních územních a správních prvcích, jako jsou území státu, kraje, 

vyšší územní samosprávní celek, obce, katastrální územní, vojenský újezd 

a další. 

Důležitým prvkem celého systému je převodník identifikátorů fyzických osob – 

tzv. ORG. Nebude již možné, díky znalosti rodného čísla fyzické osoby získávat informace 

o této osobě z každého informačního systému veřejné správy, tak jak to lze nyní. A právě 
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ORG bude jedinou institucí, která bude přepočítávat agendové identifikátory z jednoho 

registru pro druhý. 

Druhým důležitým prkem celého systému je tzv. referenční údaj. Jedná se o takový 

údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů jako zaručený, aktuální a platný 

a bude využíván v příslušných agendách bez nutnosti jeho ověřování. Bude stačit tak jedna 

změna v registru, např. změna adresy, která se automaticky promítne do ostatních registrů. 

Fungování sytému základních registrů přibližuje obrázek č. 1[9]. 

 

Obrázek 1: Systém základních registrů 
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3. Datové schránky 

Informační systém datových schránek je jedním ze systémů veřejné správy. Vznikl 

na základě zákona č. 365/2000 Sb. O informačním systému veřejné správy a zákona 

č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Informační systém datových schránek je vytvořen pro nevrchnostenské, nevýsostné 

potřeby veřejné správy. Je však zákonem prohlášen za informační systém veřejné správy 

a to zákonem č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, kde v § 14 odst. 1 je přímo označen za informační systém veřejné správy. 

Jako takový je určen k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci navzájem, 

které mají tuto povinnost uloženou přímo ze zákona, mezi orgány veřejné moci 

a právnickými osobami, rovněž povinně ze zákona, dále také mezi podnikajícími 

fyzickými osobami a fyzickými osobami mezi orgány veřejné moci. Zde však není uložena 

povinnost ze zákona, ale pouze jako volitelná možnost.  

Informační systém datových schránek obsahuje informace o datových schránkách, 

jeho uživatelích. Součástí informačního systému datových schránek je datová schránka. 

3.1. Datová schránka 

Datová schránka je: „elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány 

veřejné moci a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci“[3]. Datové schránky spravuje 

a zřizuje ministerstvo, v tomto případě Ministerstvo vnitra. Datovou schránku si lze 

představit jako datové úložiště, nebo datový prostor, který je vyhrazen pro majitele datové 

schránky, tedy orgány veřejné moci, právnické osoby a další osoby, který si o zřízení 

datové schránky požádají. Do datové schránky jsou orgány veřejné moci doručovány 

datové zprávy. Do datové schránky je takto vlastně doručen „doporučený dopis“ od orgánu 

veřejné moci. Jestliže vlastním datovou schránku, mohu takto posílat datové zprávy, 

„doporučený dopis“ úřadu, orgánu veřejné moci. Na datovou schránku nelze pohlížet jako 



Roman Křivan: Datové schránky 

2010  6 

 

na e-mailovou schránku. U e-mailové schránky není zaručena identita odesílatele, není 

zaručeno doručení zprávy. Rovněž velikost datové schránky není nijak omezena, což u  

e-mailové schránky neplatí. 

3.2. Zřízení datové schránky 

Při zřizování datové schránky rozlišujeme datovou schránku orgánů veřejné moci, 

datovou schránku právnické osoby, datovou schránku podnikající fyzické osoby a datovou 

schránku fyzické osoby. Dále ještě rozlišujeme datovou schránku notářů a soudních 

exekutorů. Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra.  

Datová schránka orgánu veřejné moci je zřízena automaticky po jeho vzniku. 

Orgánu veřejné moci je zřízena pouze datová schránka orgánu veřejné moci. Pro orgány 

územního samosprávního celku, kraje, pověřené obce, se zřizuje datová schránka orgánu 

veřejné moci. 

Datová schránka právnické osoby je zřízena ministerstvem bezplatně právnické 

osobě, která je zřízena ze zákona, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a také 

organizační složce podniku zahraniční právnické osoby, která je zapsaná v obchodním 

rejstříku. Právnické osobě zřízené zákonem je datová schránka zřízena bezodkladně po 

jejím vzniku. V případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a v případě 

organizační složky zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku je datová 

schránka zřízena bezodkladně po zápisu do obchodního rejstříku. Ostatním právnickým 

osobám je datová schránka zřízena bezplatně na žádost této osoby do tří pracovních dnů po 

podání žádosti. 

Datová schránka podnikající fyzické osoby a fyzické osoby je také zřízena do tří 

dnů po podání žádosti této osoby. 

Podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, musí o zřízení datové schránky 

požádat. Již z podstaty fungování ISDS jo možné požádat o zřízení datové schránky na 

internetu. Zde lze vyplnit žádost, např. na: http://www.datoveschranky.info. Po vytisknutí 
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identifikačních údajů je nutné navštívit libovolné místo CzechPOINT, kde na základě 

dodaných identifikačních údajů získají vyplněnou žádost, ověří se žadatelova totožnost. 

Tato se vytiskne a podepíše. Po vyřízení žádosti jsou na adresu žadatele odeslány 

přístupové údaje. Je také možné vyplněnou žádost odeslat přímo na ePodatelnu 

Ministerstva vnitra. V tomto případě je nutné mít elektronický podpis vystavený 

kvalifikovanou certifikační autoritou. V případě podnikající fyzické osoby je postup 

obdobný, pouze vyplněná žádost bude obsahovat identifikační číslo ekonomického 

subjektu, IČ. 

V případě právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku je datová schránka 

zřízena bez předchozí žádosti a přístupové údaje jsou zaslány oprávněné osobě jednající za 

právnickou osobu. Tento postup je stejný v případě, kdy je datová schránka zřizována 

orgánu veřejné moci. 

Po zřízení datové schránky je nutné provést její aktivaci. V období od zřízení 

datové schránky do 1. 11. 2009 si lze datum aktivace datové schránky zvolit vlastním 

rozhodnutím. Po tomto datu je zřízená datová schránka aktivována samotným ISDS.  

3.3. Přístup do datové schránky 

V zásadě existují dva možné způsoby přístupu do datové schránky. Přes webové 

rozhraní nebo přes příslušný program spisové služby, který úřad nebo firma běžně používá.  

Při přihlašování do datové schránky přes webové rozhraní lze použít příslušné 

uživatelské jméno a heslo nebo heslo a uživatelský certifikát. Každému z uživatelů jsou 

přihlašovací údaje zaslány poštou a to oprávněným osobám za orgán veřejné moci 

a oprávněným osobám za právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Fyzickým 

osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám jsou přihlašovací údaje odeslány na základě 

vyplněné žádosti o zřízení datové schránky. Přihlášení uživatelským jménem nebo heslem 

lze považovat pouze za základní možnost, sice nejméně náročnou, ale také nejméně 

bezpečnou. Informační systém datových schránek podporuje zvýšení bezpečnosti 
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přihlašování využitím certifikátu uloženého na čipové kartě, USB tokenu nebo jiném 

technickém prostředku.  

Přihlašování do datové schránky přes webové rozhraní bude vyhovovat fyzickým 

osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám s malým objemem 

korespondence. V takovém případě se použije uživatelské jméno a heslo. Uživatelské 

jméno v rozsahu šesti až dvanácti znaků je pro každého uživatele stanoveno ministerstvem 

a je pro každého uživatele jedinečné. Bezpečnostní heslo pro přihlášení, které je součástí 

zaslaných přístupových údajů, je rovněž pro první přihlášení stanoveno ministerstvem. 

Heslo je nutné po prvním přihlášení do systému datových schránek změnit.  

Přihlašovací obrazovka do datových schránek pomocí uživatelského jména a hesla 

je na obrázku č. 2[6]. 

 

Obrázek 2: Přihlašovací obrazovka do datové schránky 

Další možností přihlášení do datové schránky je přístup pomocí příslušného 

programu elektronické spisové služby. Tento program, elektronická spisová služba, je 

software, který používají úřady, firmy a další uživatelé, řešící komplexní zpracovávání 

a evidování korespondence. A to nejen za organizaci jako za celek, ale i mezi jednotlivými 

odbory nebo odděleními organizace.  

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky stanovuje 

vyhláška č. 194/2009 Sb., O stanovení podrobností užívání a provozování informačního 
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systému datových schránek. Určuje náležitosti uživatelského jména a přístupového hesla, 

náležitosti elektronických prostředků pro přihlašování do datových schránek.  

 3.4 Komunikace prostřednictvím datové schránky 

Pro jakou komunikaci je tedy datová schránka určena a komu se prostřednictvím 

datové schránky posílají zprávy? Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů uvádí, že datová schránka je určena k doručování 

prováděné orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. 

Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo 

právnická osoba zpřístupněnou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument 

této osobě prostřednictvím datové schránky. 

Příjemcem, odesílatelem nebo obojím musí být orgán veřejné moci. Od 1. 1. 2010 

bude možná i komunikace mezi datovými schránkami fyzických osob, podnikajících 

fyzických osob a právnických osob navzájem.  

Informační systém datových schránek není určen pro zprávy podléhající utajení, 

není také určen pro zprávy, které nemají číslo jednací a pro zprávy, jejichž povaha 

neumožňuje doručování datovou schránkou.  

Vytvoření nové datové zprávy je jednoduchý a přímočarý proces. Po vybrání 

možnosti „nová zpráva“ je nutné vybrat příjemce zprávy, podobně jako u e-mailu je 

vhodné vyplnit položku „předmět zprávy“, je možné vyplnit připravené položky jako Č.j.  

Samotnou datovou zprávu je nutné vložit jako přílohu. Datová zpráva musí mít přípustný 

formát datové zprávy. Přípustné formáty datové zprávy uvádí vyhláška č. 194/2009 Sb., O 

stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, 

v příloze č. 3. Jedná se např. o formáty dokumentů pdf, xml, html/htm, odt, txt, rtf, doc, 

také grafické formáty jpg, png, tiff, gif, zvukové formáty mp2/3, wav a další.  

Po vytvoření datové zprávy lze tuto odeslat příjemci, lze jí také jako koncept uložit 

na disk počítače uživatele. Po odeslání zprávy je zobrazena informace o odeslání zprávy. 



Roman Křivan: Datové schránky 

2010  10 

 

V položce „odeslané zprávy“ lze také zkontrolovat dodání zprávy příjemci, kde je 

v položce „dodáno“ uveden datum a čas dodání zprávy příjemci.  V položce „doručeno“ 

lze zkontrolovat přímo doručení, vyzvednutí datové zprávy, nebo přesněji to, že se uživatel 

přihlásil do své datové schránky. Zpráva se považuje za doručenou i bez toho, že by si jí 

uživatel přímo přečetl. Postačí přihlášení do datové schránky, nebo uplynutí lhůty 10-ti dnů 

od dodání zprávy do datové schránky. Vytvoření a doručení datové zprávy přibližují 

obrázky č. 3 a 4. [6] 

 

Obrázek: 3 Vytvoření datové zprávy 
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Obrázek 4: Odeslání datové zprávy 

3.5 Zavádění datových schránek v praxi 

Postup zavádění datových schránek v praxi se z pohledu jednotlivých uživatelů 

značně liší. Jinak bude příprava na spuštění datových schránek probíhat u fyzické osoby, 

u podnikající fyzické osoby, nebo malé obce s malým obecním úřadem, jejichž objem 

písemností je minimální a jinak u obce s rozšířenou působností vykonávající velký rozsah 

agend v přenesené působnosti, státních úřadů či velkých podniků, přijímajících 

a odesílajících velký počet písemností, písemností podle správního řádu a objevuje se zde 

potřeba elektronického podpisu. Tyto velké organizace také většinou vedou spisovou 

službu. 

Postup zavádění systému datových schránek nastíním na příkladu obce s rozšířenou 

působností, tedy město, které není dále územně členěno. Má složitou organizační strukturu, 

vykonává mnoho agend v přenesené působnosti a zřizuje vlastní organizace. Pro tento 

případ je zpracován typový postup implementace zák. č. 300/2008 Sb.[2] Tento postup lze 

ale rovněž aplikovat na větší podnik či obdobnou organizaci. V případě fyzických osob, 

podnikajících fyzických osob nebo malých obcí je postup zavádění datových schránek 

podstatně jednodušší. V tomto případě postačí jedna kvalifikovaná osoba, která se seznámí 
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s používáním datových schránek, bude dostatečně ovládat konverzi dokumentů a případně 

povede spisovou službu.  

3.6 Přípravná fáze   

Do této fáze spadá příprava na účinnost zákona. Jedním z prvních kroků je kontrola 

aktuálnosti dat o svém subjektu, městu, právnické osobě v příslušné evidenci, registru. Pro 

samosprávné celky, města, je touto evidencí systém ePusa, http://www.epusa.cz. V případě 

právnických osob je takovou evidencí Obchodní rejstřík. Právě vedoucím představitelům 

těchto subjektů - primátor, starosta a v případě právnických společností - jednatel, předseda 

apod. budou doručeny přístupové údaje. V případě neaktuálnosti údajů hrozí riziko, že 

přístupové údaje budou odeslány nesprávné osobě nebo je nebude možné vůbec doručit. 

Datová schránka bude ale i tak přesto zřízena a dotčený subjekt ponese důsledky 

nepoužívání datové schránky. 

V rámci přípravné fáze je nutné zajistit odpovídající zpracování elektronických 

dokumentů. Aplikace spisové služby napojená na datovou schránku musí zajistit podporu 

zejména: 

 načítání doručených datových zpráv z datové schránky do modulu 

elektronické podatelny, jejich kontrola a následné zaevidování do spisové 

služby,  

 částečná či plná automatizace rozdělování dokumentů na odbory podle 

metadat, uvedených v obálce datové zprávy, 

 vyhledávání datových schránek uživatelů při přípravě dokumentů na 

vypravení 

 vypravení dokumentů prostřednictvím datové schránky, včetně řešení 

neočekávaných stavů, např. znepřístupnění datové schránky adresáta, jehož 

dokument přesáhl povolenou velikost atd. 
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 načítání datových zpráv o dodání a doručení vypraveného dokumentu 

a spárování této informace s dokumentem. 

Důležitá je podpora elektronického podepisování dokumentů. Samotné datové 

schránky elektronický podpis nevyžadují. Elektronický podpis je však nutné použít tam, 

kde je vyžadován ověřený podpis, nebo tam, kde je nutné, aby dokument podepsalo více 

osob. Aplikace spisové služby by měla umožnit pracovat s elektronickými podpisy, 

zejména: 

 umožnit elektronicky dokument podepsat 

 umožnit zkontrolovat platnost elektronického podpisu 

 umožnit podepsaný dokument i s elektronickým podpisem uložit 

 Dále je nutné zajistit možnost konverze dokumentů. Toto se dotýká především 

pověřených obcí, respektive kontaktních míst veřejné správy, pracoviště CzechPOINT. 

Tato pracoviště zajišťují autorizovanou konverzi dokumentů na žádost nebo autorizovanou 

konverzi z moci úřední, tedy pro interní potřebu úřadu.  

V rámci přípravné fáze je nutné určit administrátory, pověřené osoby a další 

zaměstnance. Zřejmě bude nutné provést změnu v pracovně-právních vztazích u dotčených 

zaměstnanců. Jako administrátora je vhodné určit u obcí tajemníka úřadu, u firem jednatel, 

předseda představenstva apod. a kromě něho i dalšího zaměstnance, typicky vedoucího 

odboru, do jehož působnosti spadá podatelna či spisová služba. V této pozici se nejedná 

o roli technickou, ale jde především o právo pověřovat další osoby pro přístup do datové 

schránky.  

Činnosti a povinnosti, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů je nutné také promítnout do interních norem 

dotčeného subjektu. Jedná se především o: 

 organizační řád 

 podpisový řád 
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 spisový a skartační řád a další předpisy 

3.7 Zahájení provozu a provoz 

První přihlašovací údaje k datovým schránkám jsou zasílány v papírové podobě, 

tedy poštou, v případě obcí a měst starostům a primátorům, v případě právnických osob 

jednatelům, předsedům představenstev apod., tedy osobám uvedeným v obchodním 

rejstříku. Po provedeném pověření budou zaslány přihlašovací údaje administrátorům 

a dalším pověřeným osobám. Administrátory určí starosta, primátor, jednatel 

u právnických osob. Administrátor může následně pověřovat další ověřené osoby. 

V případě provozování kontaktních míst veřejné správy, CzechPOINT, musí tato 

kontaktní místa začít provozovat službu autorizované konverze dokumentů na žádost. 

Co nejdříve provést aktivaci datové schránky, aktivovat funkci datových schránek 

v programu spisové služby a začít aktivně využívat datovou schránku pro příjem 

i odesílání dokumentů. 

V rámci běžného provozu v případě využívání aplikace elektronické spisové služby 

by proces přihlášení a převzetí dokumentů do aplikace elektronické podatelny měla zajistit 

právě sama aplikace elektronické spisové služby. Přihlášení do datové schránky a načtení 

datových zpráv by mělo dojít až na vyžádání odpovědné osoby. 

V případě odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky musí pracovník 

připravující dokument posoudit zda: 

 má adresát zřízenou datovou schránku 

 je z legislativního pohledu takový dokument vytvořit v elektronické podobě 

 sama povaha dokumentu umožňuje jeho doručení prostřednictvím datové 

schránky 

 dokument se nedoručuje na místě  
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Jsou-li všechny uvedené podmínky splněny, má město jako orgán veřejné moci 

povinnost dokument doručit prostřednictvím datové schránky, a to dokonce i v tom 

případě, že adresát požádal o jiný způsob doručení. Pokud alespoň jedna z podmínek není 

splněna, doručení prostřednictvím datové schránky se nepoužije. 

3.8 Řešení některých situací 

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů má pověřená osoba povinnost 

nahlásit ztrátu a odcizení svých přístupových údajů administrátorovi. Ten požádá 

o zneplatnění přístupových údajů a případně o předání nových. Vydání nových 

přístupových údajů je zpoplatněno, je-li požadováno dříve než po třech letech od 

předchozího předání přístupových údajů. 

V případě ukončení pracovního poměru pověřené osoby nebo administrátora, 

požádá administrátor o zneplatnění přístupových údajů zaměstnance a zrušení jeho 

pověření a v případě ukončení poměru administrátora požádá jiný administrátor nebo 

starosta (primátor) o zrušení určení pro tohoto administrátora. 
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4. Fungování datových schránek u Policie ČR  

Předchozí řádky popisovali zavádění datových schránek do praxe. Jednalo se 

o obecný popis postupů zavádění datových schránek. V této kapitole popíši fungování 

datových schránek na konkrétním případě, na svém pracovišti u Policie ČR. Do mé 

pracovní náplně patří, kromě jiného, i vedení trestního řízení patřící do příslušnosti 

místního nebo obvodního oddělení Policie ČR. Součástí tohoto řízení je samozřejmě 

i vyřizování nejrůznějších podání vůči ostatním orgánům veřejné moci. Policie ČR, jako 

jeden z orgánů veřejné moci, je povinna využívat datové schránky při svých podáních vůči 

ostatním orgánům veřejné moci. 

Policie ČR je organizačně členěna na jednotlivá krajská ředitelství, která již dnes 

odpovídají hranicím i názvům krajskému členění ČR. Každé krajské ředitelství má svoji 

právní subjektivitu a přidělené IČ. Z pohledu informačního systému datových schránek má 

tedy každé krajské ředitelství Policie ČR zřízenu svoji datovou schránku. 

Pro plnění svých úkolů vede Policie ČR několik informačních systémů. Jedním 

z nich je i informační sytém ETŘ – Evidence trestního řízení. Jeho úkolem je celé vedení 

trestního řízení, včetně evidence jednotlivých případů, evidenci zúčastněných osob, 

odcizených věcí, zajištěných stop, vedení spisové služby a dalšího. Z pohledu datových 

schránek se jedná o informační systém, který zajišťuje Policii ČR komunikaci s datovými 

schránkami. Umožňuje vytvoření a odeslání datové zprávy.  

Informační systém ETŘ a i další informační systémy vedené Policií ČR nejsou 

informačními systémy veřejné správy a nevztahuje se na ně zákon č. 365/2000 Sb. 

O informačních systémech veřejné správy, tak jak je přímo uvedeno v § 3 odst. 3 písm. b) 

zák. č. 365/2000 Sb.  
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IS ETŘ umožní vytvoření datové zprávy pouze zpracovateli přiděleného Č.j., tedy 

osobě, která má oprávnění k editaci případu. Volba Datová zpráva je přístupná z náhledu 

k Č.j., tak jak to ukazuje obrázek č. 5.  

 

Obrázek 5: Náhled případu 

 Celé vytvoření datové zprávy je rozděleno do několika kroků: 

 zadání odesílatele 

 vyhledání nebo zadání příjemce datové zprávy 

 zadání obecných informací k datové zprávě, doplnění Č.j., předmětu apod. 

 výběr a připojení příloh 

 kontrola kompletnosti a odeslání datové zprávy 

Odesílatel je nastaven podle služebního zařazení konkrétního zpracovatele případu. 

V mém případě se jedná o Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje. 

Vyhledávání a zadání příjemce datové zprávy je možné třemi způsoby. Osobu nebo 

firmu lze vybrat přímo z databáze IS ETŘ, lze vybrat osobu z číselníku orgánů veřejné 

moci, OVM, nebo lze zadat zcela novou osobu. Po výběru osoby se její údaje vepíší do 
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připraveného formuláře. Dále je nutné provést kontrolu příjemce. Náhled možností je vidět 

na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6: Výběr příjemce datové zprávy 

Dalším krokem je zadání obecných údajů k datové zprávě, vyplnění předmětu, 

názvu zprávy, vyplnění Č.j., tak jak ukazuje obrázek č. 7. 

 

Obrázek 7: Údaje k datové zprávě 
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Dalším krokem je připojení příloh k datové zprávě. K datové zprávě lze připojit 

pouze takový soubor nebo formulář, který je již zapsán v jednacím protokole spisu. 

Formuláře nebo soubory neevidovány v jednacím protokole nejsou nabízeny k připojení 

k datové zprávě. Postup je patrný z obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8: Připojení příloh k datové zprávě 

Po načtení všech příloh je nutné provést kontrolu celé datové zprávy, kontrolu 

příjemce, připojených souborů a formulářů. Zpracovatel zkontroluje zadání celé datové 

zprávy a tlačítkem Dokončit bude zpráva přesunuta k vypravení ze systému ETŘ do 

výpravny, do informačního systému GINIS. Potvrzení datové zprávy ukazuje obrázek č. 9. 



Roman Křivan: Datové schránky 

2010  20 

 

 

Obrázek 9: Potvrzení datové zprávy 

Informační systém GINIS zajišťuje propojení informačního systému ETŘ na 

informační systém datových schránek. Informační systémy Policie ČR jsou provozovány 

na oddělené vnitřní síti intranet a IS GINIS umožňuje IS ETŘ odeslat datovou zprávu, jeho 

prostřednictvím.  

Informační systém GINIS zajišťuje vlastní příjem datové zprávy z informačního 

systému datových schránek, při příjmu datové zprávy antivirovou kontrolu, kontrolu 

úplnosti a čitelnosti příloh. Při odesílání datové zprávy do informačního systému datových 

schránek zajišťuje konverzi příloh do formátu PDF a zajišťuje též vlastní odeslání datové 

zprávy. Společně s informačním systémem ETŘ zajišťuje distribuci datové zprávy až na 

základní organizační článek, až ke konečnému příjemci. Na obrázku č. 10 je znázorněn 

příjem datové zprávy z datové schránky do IS GINIS a její redistribuce až ke konečnému 
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příjemci a na obrázku č. 11 odesílání datové zprávy. Schematicky je naznačeno i oddělení 

informačního systému ETŘ od informačního systému datových schránek. 

 

Obrázek 10: Příjem datové zprávy 
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Obrázek 11: Odeslání datové zprávy 
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5. Práce s dokumenty - konverze 

Obecně lze slovo konverzi chápat jako změnu, převod, proměnu. V případě 

datových schránek se jedná o převod elektronické podoby dokumentu doručeného datovou 

schránkou do listinné nebo obráceně, listinného dokumentu do elektronické podoby, který 

bude odeslán datovou schránkou. Slovo autorizovaná znamená, že je zaručena pravost 

dokumentu, zachovává právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se použije všude 

tam, kde se používá ověřená kopie.  

Autorizovaná konverze se provádí na základě zákona č. 300/2008 Sb. 

O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dle tohoto zákona se 

konverzí rozumí „úplné převedení dokumentu v listinné podobě (v datové zprávě) do 

dokumentu v datové zprávě (v listinné podobě), ověření shody obsahu těchto dokumentů 

a připojení ověřovací doložky“.  

Konverze dokumentů tzv. na žádost, provádí kontaktní místa veřejné správy, tedy 

CzechPOINT. Konverzi z moci úřední provádí orgány veřejné moci pro výkon své 

působnosti.  

5.1 Postup při provádění konverze 

Postup při provádění autorizované konverze je detailně uveden v § 24 zák. 

č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Konverze 

na žádost se provádí na pracovištích CzechPOINT. Na pracovištích Czech POINT bude 

autorizovaná konverze prováděna prostřednictvím formuláře, který je součástí agendy 

CzechPOINT.  

Konverze z listinné podoby do elektronické podoby je prováděna v několika 

krocích, jak níže naznačuje schéma konverze dokumentu, obrázek č. 12.[10]  

1) Pracovník kontaktního místa otevře formulář na pracovní stanici. 
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2) Pomocí formuláře zajistí komunikaci s multifunkčním zařízením nebo 

skenerem, dojde ke skenování dokumentu. Dokument je uložen do formátu 

PDF. Takovýto dokument není podepsán žádným elektronickým 

certifikátem. 

3) Pomocí centrály CzechPOINT je dokument elektronicky podepsán a opatřen 

kvalifikovaným časovým razítkem. 

4) Ověřovací doložka je uložena do Centrální evidence ověřovacích doložek. 

5) Konvertovaný dokument lze předat žadateli, konvertovaný dokument lze 

vydat na CD/DVD nebo prostřednictvím modulu Úschovna. Při volbě 

modulu Úschovna je vytisknut pouze identifikátor dokumentu, který žadatel 

použije k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní 

modulu Úschovna: http://www.czechpoint.cz/uschovna. 

 

Obrázek 12: Postup procesu konverze dokumentu 
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Konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby probíhá obdobným 

způsobem. Po načtení dokumentu z CD, DVD nebo z modulu Úschovna pracovník 

CzechPointu provede kontrolu platnosti elektronického podpisu a v případě, že dokument 

obsahuje časové razítko i kontrolu časového razítka. Po kontrole se dokument vytiskne na 

tiskárně. Pomocí formuláře se vytiskne ověřovací doložka a informace o provedené 

konverzi se uloží do centrální evidence ověřovacích doložek. Konvertovaný dokument se 

předává v listinné podobě. Po vytištění dokumentu se také vytiskne ověřovací doložka, 

která se pevně spojí s vytištěným dokumentem. Ukázka procesního formuláře na pracovišti 

CzechPoint je na obrázku č. 13.[10]  
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Obrázek 13: Procesní formulář konverze dokumentu 

5.2 Zakázané konverze 

Ne u všech dokumentů lze provést autorizovanou konverzi. Zákon č. 300/2008 Sb. 

v § 24 uvádí, v jakém případě nelze autorizovanou konverzi dokumentu provést. Jedná se 

o případ, kdy se jedná o dokument v jiné než v listinné podobě nebo v podobě datové 

zprávy. Autorizovaná konverze se také neprovádí u dokumentů v listinné podobě, jejichž 

jedinečnost nelze konverzí nahradit. Jedná se o osobní doklady, občanský průkaz, cestovní 
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doklad, zbrojní průkaz a další doklady, jako jsou šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, ale 

také geometrické plány, rysy, technické kresby. 

Autorizovaná konverze se dále neprovede, jestliže jsou v dokumentu v listinné 

podobě změny, doplňky, škrty, které zeslabují jeho věrohodnost, není-li z dokumentu 

v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii ze 

spisu, je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem 

plastického razítka. V případě, že dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán 

uznávaným elektronickým podpisem, autorizovaná konverze se rovněž neprovede. Rovněž 

se neprovede, pokud dokument obsažený v datové zprávě nelze konvertovat do listinné 

podoby, např. zvukový a audiovizuální záznam. 

5.3 Rizika autorizované konverze a časové razítko 

Pojem autorizovaná konverze byl vysvětlen v předchozí kapitole. Co je časové 

razítko a jak souvisí s datovými schránkami? Zákon č. 440/2004 Sb. uvádí, že časové 

razítko je „datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb 

a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým 

okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným 

časovým okamžikem“. 

Dokument, který je do datové schránky doručen od orgánu veřejné moci, musí být 

opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Nemusí být ale opatřen časovým razítkem. 

To přináší rizika.  Po čase, nejpozději však do roka, elektronický podpis na dokumentu 

ztratí svou aktuální platnost a bez časového razítka už jeho platnost nelze ověřit ani zpětně. 

Tím se elektronický dokument dostává na úroveň nepodepsaného „cáru papíru“. Tomuto 

má zabránit časové razítko, což je další elektronický podpis, ale od někoho, kdo je ze 

zákona povinen „mít správně seřízené hodinky“, tedy akreditovaná certifikační autorita. 

V době, kdy podpisový certifikát ještě platí, absence časového razítka nevadí. Po uplynutí 

platnosti podpisového certifikátu a bez časového razítka, se elektronický dokument dostává 
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na úroveň dokumentu v listinné podobě bez vlastnoručního podpisu. Tedy na úroveň již 

zmiňovaného „cáru papíru“.  

K expiraci, tedy k vypršení platnosti podpisového certifikátu, může z pohledu 

příjemce datové zprávy dojít prakticky kdykoliv. Může k ní dojít i během 10-ti denní lhůty, 

kdy běží fikce doručení. Rozhodující je, kdy vyprší platnost podpisového certifikátu 

onomu úředníkovi, který dokument za orgán veřejné moci vytvořil. Jestliže svůj podpisový 

certifikát použije třeba i jen jeden den před koncem platnosti, nastane zmiňovaná událost 

již během druhého dne. Použití takového podpisového certifikátu je však v pořádku. 

V případě, že úředník použije podpisový certifikát s nejdelší možnou dobou platnosti, tedy 

jeden rok, nastane tato situace až za rok. Stále je tu ale ještě možnost předčasného 

ukončení platnosti podpisového certifikátu v případě ukončení pracovního poměru 

pracovníka. 

Pro upřesnění je nutno uvést, že jednotlivé dokumenty v elektronické podobě jsou 

přeposílány mezi datovými schránkami v datových zprávách, jakýchsi obálkách. A datové 

zprávy jsou opatřovány časovým razítkem. Přidává jej tam samotný informační systém 

datových schránek. Informace o datových zprávách, tedy obálek, uchovává informační 

systém datových schránek trvale. Lze tedy použít časový údaj určený časovým razítkem na 

datové zprávě na každý dokument, který je v této zprávě obsažený. 

Jiří Peterka [7] upozorňuje na možná rizika absence časového razítka 

v doručovaném dokumentu datovou schránkou. Vychází z toho, že v praxi je nutné 

používat spíše dokument v elektronické podobě, než onu obálku, datovou zprávu. Pro 

představu, v roce X vám bude doručeno rozhodnutí orgánu veřejné moci a v roce Y jej 

budete chtít použít. Co použijete? Budete předkládat dokument s rozhodnutím nebo 

datovou zprávu, ve které dokument přišel? Příjemci pošlete samotný dokument, bez 

časového razítka a již s neplatným podpisovým certifikátem a samostatně k němu 

i prázdnou obálku původní datové zprávy s časovým razítkem zprávy jako celku. Zkusíte 

požádat příjemce, aby údaj v časovém razítku na obálce datové zprávy použil i na 

dokument a tento údaj přenesl i na samotný dokument? Je zřejmé, že zde vzniká jisté riziko 
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při posuzování pravosti dokumentů a je přinejmenším sporné, zda lze takový způsob vůbec 

použít. Navíc k tomuto postupu nemá příjemce oporu v zákoně. Možným sporům při tomto 

postupu lze jednoduše předejít provedením autorizované konverze elektronického 

dokumentu do listinné podoby. Jde to sice proti smyslu zavedení datových schránek, ale je 

to jisté řešení. 

5.4 Autorizovaná konverze pozměněného dokumentu  

Předešlé řádky nabízejí jednu otázku. Lze provést autorizovanou konverzi 

u pozměněného dokumentu? Předně je nutné si ujasnit, že autorizovaná konverze 

neznamená ověření pravosti dokumentu. Jednoduše to lze zjistit i z textu připojované 

ověřovací doložky konverze, …. „že tento dokument, který vznikl převedením vstupu 

v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z … listů, se doslovně shoduje 

s obsahem vstupu“. Ostatně § 24 odst. 6 zák. č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů hovoří jasně, „konverzí se nepotvrzuje správnost 

a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy“. Jednoduše 

to neznamená nic jiného než to, že to co je dokument obsahuje v elektronické podobě, je 

autorizovanou konverzí převedeno do listinné podoby a nikdo nezkoumá, co se vlastně 

převádí.      

Jiří Peterka ve svém článku „Datové schránky: bez razítka to nepůjde“[7], rozvíjí 

příklad, zda lze autorizovanou konverzí převést pozměněný dokument, bez připojeného 

časového razítka a bez platného elektronického podpisu. Původní verze zákona 

č. 300/2008 Sb. požadovala, aby ověřovací doložka konverze dokumentu v listinné podobě 

obsahovala i údaj o datu a čase uvedeného v kvalifikovaném časovém razítku, včetně čísla 

kvalifikovaného časového razítka a označení toho, kdo toto časové razítko vydal. 

Nepřipojení kvalifikovaného časového razítka byl i důvod odmítnutí autorizované 

konverze takovéhoto dokumentu.  

Novela zákona č. 300/2008 Sb., která byla provedena zákonem č. 199/2009 Sb. 

doplnila do § 24, který upravuje postup při provádění konverze a původně v odst. 
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1 písm. a) zněl: „ ověří platnost kvalifikovaného časového razítka dovětek, je-li jím vstup 

opatřen“. Čili nepřipojení kvalifikovaného časového razítka není důvodem nepovedení 

autorizované konverze. S tímto je v rozporu fakt, že hned další odstavec, písm. b) uvádí 

krom jiného: subjekt provádějící konverzi ověří, že elektronický podpis, kterým je 

podepsán vstup, nebyl před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném časovém razítku 

zneplatněn. Což bez kvalifikovaného časového razítka jde těžko. Z tohoto lze usuzovat, že 

lze provést autorizovanou konverzi i u takové dokumentu, který nemá platný elektronický 

podpis, nebo se jeho platnost nepodařilo ověřit.  

Nadpis v kapitole lze ale rozvíjet i dalším směrem. Elektronický podpis již ze své 

podstaty zajišťuje i integritu dokumentu, tj. když dojde k pozměnění dokumentu s již 

opatřeným elektronickým podpisem, projeví se to neplatností elektronického podpisu. 

Jenže zákon č. 300/2008 Sb. toto nebere v úvahu a co víc, neplatnost elektronického 

podpisu nebere jako překážku autorizované konverze. A co to může přinést? Představme 

si, že k autorizované konverzi z elektronické podoby do listinné podoby budou předloženy 

dva dokumenty, jeden úmyslně pozměněný, tedy s neplatným elektronickým podpisem 

a druhý sice nepozměněný, ale s již časově prošlým, expirovaným elektronickým 

podpisem. Oba dokumenty bez kvalifikovaného časového razítka. Z předešlých řádků 

víme, že se autorizovaná konverze provede. A i když bude konverzní doložka vyplněna 

správně, tzn., že bude uvedeno, že dokument nebyl podepsán platným elektronickým 

podpisem, důvod ztráty platnosti elektronického podpisu se ale ztratí. Nikde není uveden 

důvod ztráty platnosti elektronického podpisu. A důsledky takovéhoto pozměňování 

dokumentů, i třeba jen v takových drobnostech jako je datum vytvoření dokumentu, nebo 

nabytí právní moci dokumentu? Představme si, bude mi doručen do mé datové schrány 

např. rozsudek od soudu, kde mi bude uložena nějaká povinnost, od nějakého určeného 

data. Pozměněním data pozměním celý dokument, dojde tak i k porušení integrity 

dokumentu a ke zneplatnění elektronického podpisu. Takto pozměněný dokument 

předložím k autorizované konverzi a získám listinný dokument s ověřovací doložkou. 

Zákon sice uvádí, že „konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve 
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vstupu a jejich soulad s právními předpisy“, ale zkusíte domýšlet důsledky? Jistě, možná 

stále bude existovat onen dokument u soudu, někde v archivu založený u spisu, 

v původním znění. Ale snad vnímáte, že je něco špatně. 

Zákon č. 499/2004 Sb, O archivnictví a spisové službě v aktuálním znění v § 69a 

odst. 8 uvádí, že “ neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za 

pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou 

elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení 

oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu 

formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované 

konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem“.  

Toto ustanovení zavádí fikci, že elektronický podpis je vždy pravý, pokud se 

neprokáže opak. Zajímavé je, že takto vytvořená fikce pravosti trvá na vytvoření 

kvalifikovaného časového razítka. Bez časového razítka nelze tuto fikci použít. Jiří Peterka 

dále rozvíjí tento stav, kdy takto vytvořená fikce pravosti elektronického podpisu převádí 

jisté předpoklady v čase, z jednoho objektu na jiný, tj. z platnosti elektronického podpisu 

někdy v minulosti, v době jeho vzniku, odvozuje pravost dokumentu v elektronické podobě 

v současnosti. Upozorňuji, že to vše bez časového razítka, které by ukotvilo dokument 

přesně v čase v době jeho vzniku.  

Zkusme tuto naznačenou fikci použít na můj rozsudek od soudu, který jsem již 

zmiňoval. Já nebudu ten, kdo by měl dokazovat pravost „mého“ dokumentu, ale příjemce 

by musel dokazovat jeho nepravost. Nebo i jinak. Vytvořím dokument, opatřím jej platným 

elektronickým podpisem, platným v době vzniku mého dokumentu. Následně jej 

pozměním a nebudu opět muset dokazovat pravost mého dokumentu.  

Tento stav v podstatě zavedla novela zákona č. 300/2008 Sb. O elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů k 1. 7. 2009, kdy vypadla ze zákona potřeba 

časového razítka u dokumentů doručovaných orgány veřejné moci. Lze usuzovat hlavně na 

finanční náklady, jako na hlavní důvod provedení novely zákona. Každý orgán veřejné 
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moci by musel být napojen na akreditovanou certifikační autoritu vydávající kvalifikovaná 

časová razítka, přímo on-line využívat její služby. Což by bylo zřejmě dosti nákladné 

a jistě dost komplikované na zavedení a provoz, když uvážíme, že by musel být napojen 

i ten nejmenší orgán veřejné moci, každá malá obec apod. Jenže jaký dopad má zavedení 

takového opatření na dokumenty produkované orgány veřejné moci, nikdo nepomyslel.  

V této souvislosti se nabízí ještě jedno porovnání. V době zavádění a spouštění 

datových schránek bylo deklarováno, že dochází ke zrovnoprávnění papírových, listinných, 

dokumentů s těmi elektronickými. Jak je uvedeno v předešlé části, lze autorizovaně 

konvertovat v podstatě jakýkoliv elektronický dokument, který lze samozřejmě technicky 

vzato konvertovat do listinné podoby. Pro provedení autorizované konverze není na 

překážku nepřítomnost časového razítka, dokonce nevadí neplatnost podpisového 

certifikátu a ve svém důsledku ani změny v tomto dokumentu. Ovšem chcete-li 

autorizovaně konvertovat dokument v listinné podobě, ve kterém jsou provedeny změny, 

doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, autorizovaná 

konverze se neprovede. Z tohoto je zřejmé, že dokumentům v listinné podobě se dostává 

stále větší ochrany, nežli dokumentům v elektronické podobě.  

Jestliže bychom chtěli do důsledku uplatňovat znění § 24 v odst. 6 zák. č. 300/2008 

Sb., kde se uvádí, že konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve 

vstupu a jejich soulad s právními předpisy, potom nevím, proč bych nemohl provést 

autorizovanou konverzi u listinného dokumentu, ve kterém jsem provedl změny, škrty 

nebo vsuvky, když ve své podstatě to samé nevadí u dokumentu v elektronické podobě.  
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6. Zhodnocení zkušeností s využíváním 

V souvislosti s používání datových schránek se naplno ukazuje nepřipravenost 

společnosti na používání čistě elektronických dokumentů, dokumentů v digitální podobě. 

Samotné spuštění používání datových schránek přineslo spíše technické problémy, které 

jsou postupně řešeny a odstraňovány.  

Používání čistě elektronických dokumentů sebou přináší však nutnost používat 

nové postupy, nová pravidla při používání těchto dokumentů. Zatímco při používání 

dokumentu v listinné podobě je platnost v průběhu času stálá a změnu či zneplatnění 

dokumentu lze provést pouze novým dokumentem, u dokumentu v elektronické podobě 

toto pravidlo neplatí.  

Na příkladu konverze dokumentu v předchozí kapitole se ukazuje největší riziko při 

používání datových schránek. Tím je pouze povrchní využívání zaručeného elektronického 

podpisu osoby podepisující zpracovávaný dokument a netrvání na používání časového 

razítka při odesílání dokumentu. Tento stav je navíc i umožněn platným zněním zákona č. 

300/2008 Sb.  O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Zaručení pravosti dokumentu a zaručení totožnosti osoby, která dokument 

vytvořila, nejen v době vzniku dokumentu, ale i v průběhu času, považuji za hlavní úkol, 

který musí být vyřešen. Navrhuji proto: 

 při podepisování dokumentů používat zaručený elektronický podpis 

 při odesílání k dokumentu připojit časové razítko, a to nejen k datové zprávě 

jako celku, ale i jednotlivě ke každému dokumentu v datové zprávě 

 při provádění autorizované konverze dokumentů z elektronické podoby do 

listinné důsledně ověřovat platnost elektronického podpisu osoby, která 

dokument vytvořila a provádět kontrolu přítomnosti časového razítka 
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  při ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu u prováděné 

autorizované konverze dokumentu provádět on-line kontrolu platnosti 

tohoto podpisu, dle seznamu odvolaných nebo zneplatněných podpisů 

u certifikačních společností 

Jen tak lze zaručit, že i uplynutí několika let bude jisté, kdo dokument vlastně 

vytvořil, kdy je vytvořil a v době vzniku dokumentu byl oprávněn např. provést rozhodnutí 

v dokumentu obsažené.  

Nedůslednost a lehkovážnost v tomto směru ukazuje i zavedení fikce pravosti 

elektronického podpisu, která byla zavedena zákonem č. 499/2004 Sb, O archivnictví 

a spisové službě, v platném znění. Zavedení fikce pravosti, kdy neprokáže-li se opak, 

dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným 

elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu 

byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna a opatřen kvalifikovaným časovým 

razítkem, je pouze přenesení právní odpovědnosti z jedné strany na druhou, v situaci, kdy 

státní správa není schopna zajistit zaručení pravosti dokumentu odesílaného datovou 

schránkou. Pravosti dokumentu co do identity osoby, která dokument vytvořila a co do 

doby jeho vzniku.  

Zavedení této fikce vychází zřejmě z mylného předpokladu podobnosti 

vlastnoručního podpisu a zaručeného elektronického podpisu. Vlastnoruční podpis osoby 

nelze zpochybnit v průběhu času, podpis provedený vlastní rukou člověka je do určité míry 

jedinečný, určitý a nenapodobitelný. Jeho padělání lze odhalit znaleckým zkoumáním. 

Naproti tomu zaručený elektronický podpis je podpis v takové formě, která, 

zpravidla kryptografickými metodami, zaručuje integritu dokumentu a autentizaci 

podepsaného. Platnost takovéhoto podpisu je omezena v čase, na jeden rok. A to z důvodu 

zachování bezpečnosti takovéhoto podpisu. Současný stav výpočetní techniky reálně 

nedovolí prolomit šifrování zaručeného elektronického podpisu a zneužít jej. Nelze však 

odhadnout vývoj výpočetní techniky v průběhu několika let, dokonce desítek let, kdy si 
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může dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem zachovávat svoji účinnost. 

Za několik desítek let bude současná úroveň šifrování nedostatečná a mohlo by dojít 

k zneužití zaručeného elektronického podpisu. Proto má zaručený elektronický podpis 

omezenou platnost a po uplynutí platnosti nelze na takový podpis pohlížet jako na platný. 

Takový podpis prostě není. Proto považuji zavedení fikce pravosti zaručeného 

elektronického podpisu za chybné.  

A stav, kdy zákon č. 499/2004 Sb, O archivnictví a spisové službě trvá na 

používání časového razítka, kdežto zákon. č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentu na používání časového razítka naopak netrvá, považuji 

pouze za důkaz toho, že společnost, přesněji státní správa, není na používání datových 

schránek plně připravena. 
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem popsal fungování informačního systému datových 

schránek, postup při založení datové schránky, práci s datovými zprávami, včetně zavádění 

datových schránek do praxe i se zaměřením na konkrétní praktický příklad z mého 

pracoviště u Policie ČR. 

Při práci s datovými zprávami jsem popsal rizika při autorizované konverzi 

dokumentů, kdy může dojít k pozměnění dokumentu zasílaného datovou schránkou 

vzhledem k absenci časového razítka v zasílané datové zprávě, na rizika spojená se 

zavedením fikce pravosti zaručeného elektronického podpisu v průběhu času.  

Od spuštění informačního systému datových schránek do ostrého provozu proběhla 

poměrně krátká doba a zavádění datových schránek do praktického používání tak stále 

ještě probíhá. Lze předpokládat, že postupně dojde k odstranění všech vzniklých problémů, 

včetně problému při autorizované konverzi dokumentu a práci s elektronickými podpisy. 

Vzhledem k rozsahu mé práce nelze však popsat všechna rizika při provozu datových 

schránek a práci s dokumenty, v tomto směru skýtá má předkládána práce určitá omezení.
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