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Anotace  

Předmětem bakalářské práce „Datové schránky, spisová služba, konverze dokumentů 

novodobý projekt pro podniky, právnické osoby a fyzické osoby“ je seznámení 

se systémem datových schránek, jejich zavedení, zpřístupnění, technické možnosti a 

použití v praxi. S nimi související konverze dokumentů, která je dnes bohatě využívána 

jako rychlý a přesný postup při ověřování dokumentů. Závěrem je zmíněna spisová služba, 

již zavedená na mnoha místech státní správy.  

 

Klíčová slova: datové schránky, konverze dokumentů, spisová služba 

 

Summary  

Subject of the thesis “Data mailbox, record management, document conversion – 

modern project for enterprises, legal professionals“ is the introduction of data boxes, their 

implementation, access, technical possibilities and application. Related to this is the 

conversion of documents that is frequently used as a fast and accurate procedure for 

authentication of documents. The The filing service, already introduced in many parts of 

the state administration, is mentioned at the end of the thesis. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Cca přibližně, zhruba 

CD kompaktní disk (z anglického compact disc) 

Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČR Česká republika 

DS datová schránka 

DVD optický datový nosič (z anglického digital video disc) 

FO     fyzická osoba 

IS informační systém 

ISDS informační systém datových schránek 

MB megabyte 

Mp3 formát komprese zvukových souborů 

MPEG formát zvukové komprese 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

PDF portable dokument format 

PIN osobní identifikační číslo (z anglického personal identification number)   

PO                právnická osoba 

PUK druhý identifikační PIN kód (z anglického PIN Unlock Code ) 

s.p. státní podnik 

Sb. sbírka 

SMS      krátká textová zpráva (z anglického short message service)   

tj. to je 
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1. Úvod 

Původně byly datové schránky (dále jen DS) určeny pro komunikaci orgánů veřejné 

moci mezi sebou a pro komunikaci orgánu veřejné moci se soukromým subjektem. Od 

1.1.2010 byla umožněna na základě zákona č. 300/2008, o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, komunikace mezi soukromými subjekty [8]. Od 

1.1.2010 mohou být prostřednictvím DS doručovány faktury a výzvy k zaplacení pro 

právnické i fyzické osoby, od 1.7.2010 tato možnost platí též i s jinými dokumenty. Stát 

má odpovědnost za funkčnost systému a stal se garantem údajů týkajících se odesílatele a 

adresáta, času odeslání datové zprávy a času doručení datové zprávy jejímu adresátovi. 

Systém datových schránek je zřízen Ministerstvem vnitra ČR, provozovatelem systému DS 

je držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p. 

Datové schránky dnes již zdaleka nevyužívají jen státní správa a právnické osoby, ale  

i osoby fyzické, podnikající i nepodnikající. Adresát si již nemusí vyzvedávat úřední 

dokumentaci na poště, ale může si ji vyzvednout kdekoliv pomocí připojení k internetu. 

Připojení uživatele k internetu není jen „klasické“ - na svém počítači, ale též pomocí 

mobilních telefonů, na veřejně přístupných internetových kavárnách. Je jen málo míst bez 

pokrytí kteréhokoliv operátora. Výhodou celého systému je též možnost vyzvednutí zprávy 

v době, kdy se uživatel nachází v cizině. Nedojde tedy k tomu, že v době pobytu mimo 

svoji doručovací adresu je doručená písemnost nevyzvednuta a vrácena zpět jako 

nedoručená. 

Denně odešlou uživatelé cca 110 tisíc datových zpráv. Neméně důležitým aspektem 

je i ekonomická stránka. Za loňský rok uživatelé ušetřili 200 milionů korun, které by 

zaplatili za doporučenou obálku [1]. Odesílání datových zpráv, jejichž odesilatelem jsou 

orgány státní moci, jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

Průměrná doručitelnost prostřednictvím přihlášení je 96%, pouze čtyři procenta jsou 

nedoručena z důvodu nevyzvednutí v době do deseti dnů [1]. V současné době se chystá 

něco jako telefonní seznam, ve kterém by bylo možno najít datovou schránku orgánů 

veřejné moci a též i osobní datové schránky.  

Cílem bakalářské práce je vyhodnocení úspěšnosti projektu datových schránek, 

spisové služby a doručování. 
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2. DATOVÁ SCHRÁNKA 

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění 

úkonů vůči veřejné správě [1]. Orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané 

v obchodním rejstříku používají datové schránky povinně a datová schránka je jim zřízena 

automaticky. Fyzickým osobám se datová schránka zřizuje pouze na vlastní žádost. 

Elektronické doručování prostřednictvím datových schránek nahrazuje doručování 

doporučených zásilek v listové podobě. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje datové 

schránky orgánů veřejné moci, právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob [8]. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, Česká pošta je 

provozovatelem informačního systému. Fyzická osoba má právo na zřízení jedné datové 

schránky fyzické osoby. Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové 

schránky podnikající fyzické osoby. Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové 

schránky právnické osoby. Nová koncepce připouští, aby fyzické osobě, která je současně 

podnikající fyzickou osobou, pokud o to z obou titulů požádá, byla zřízena jak datová 

schránka fyzické osoby, tak datová schránka podnikající fyzické osoby. Každá musí být 

používána pro doručování korespondence související s právním předpisem, tedy do DS 

fyzické osoby nesmí být doručováno v souvislosti s jejím podnikáním a naopak. 

V právních vztazích se přísně rozlišuje, zda fyzická osoba vystupuje jako podnikatel nebo 

nikoliv. Například účetní může mít zřízenu datovou schránku jako podnikající fyzická 

osoba a též jako fyzická osoba. Jako podnikající fyzické osobě není vhodné zasílat do 

schránky například rozhodnutí o přestupku. Podnikající fyzická osoba má pouze jednu 

datovou schránku bez ohledu na množství předmětů podnikání.  

Zasílané zprávy jsou zašifrovány při jejich odesílání a jejich rozšifrování proběhne 

v okamžiku doručení adresátovi. Takto je zajištěna bezpečnost informací, obsah nelze 

nikým kontrolovat. Pro externí subjekty jako je provozovatel a Ministerstvo vnitra ČR jsou 

přístupny pouze údaje o adresátovi a odesílateli. 

Držiteli poštovní licence náleží za provozování informačního systému datových 

schránek odměna, která se stanoví v souladu se zákonem č. 526/1990Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, tak, aby její výše pokryla oprávněné náklady vynaložené na 



Ludmila Šeráková: Datové schránky, spisová služba, konverze dokumentů 

2011   3 

výkon souvisejících činností a zajistila provozovateli přiměřený zisk [9]. Odměna je 

hrazena z prostředků státního rozpočtu, konkrétně na základě návrhu Ministerstva vnitra 

z kapitoly „Všeobecná pokladní správa“. Jejím správcem je Ministerstvo financí. 

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci adresovaných jinému orgánu veřejné moci, 

doručení dokumentů orgánů veřejné moci adresovaných fyzickým, podnikajícím fyzickým 

a právnickým osobám je bezplatné. Již na začátku roku 2001 proběhlo ve vládě ČR jednání 

o návrhu na zpoplatnění provozování DS, který zatím neprošel. Zpoplatněna je privátní 

komunikace mezi fyzickými, podnikajícími fyzickými nebo právnickými osobami. 

Odměnu hradí osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. 

2.1 Zřízení datové schránky 

2.1.1 Zřízení ze zákona  

Orgánům veřejné moci, právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým 

osobám zapsaným v obchodním rejstříku, organizačním složkám zahraničních právnických 

osob zapsaných v obchodním rejstříku a insolvenčním správcům byly datové schránky ze 

zákona zřízeny do 90 dnů od účinnosti zákona č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů (tj. do 28. Září 2009). [8] Advokátům a daňovým 

poradcům budou datové schránky zřízeny od 1. července 2012. Pokud budou chtít DS 

využívat dříve, mohou si požádat.  

2.1.2 Zřízení na žádost 

 V tomto případě se jedná o subjekty, jimž nebyla DS zřízena ze zákona, tzn. fyzické 

osoby, podnikající fyzické osoby a část právnických osob (církve, občanská sdružení). Ti 

mohou o zřízení DS požádat. Žádost se podává Ministerstvu vnitra, obsahuje žádost o 

zřízení a úředně ověřený podpis žadatele. Lze ji podat osobně na podatelně Ministerstva 

vnitra, na kontaktních místech veřejné správy (pracoviště Czech POINT). 

2.1.3 Způsob podání žádosti 

Pokud žádost splňuje zákonem stanovené požadavky, pak zřídí Ministerstvo vnitra 

datovou schránku do 3 pracovních dnů od podání žádosti. V této lhůtě budou žadateli 

odeslány přístupové údaje do vlastních rukou. Správnost údajů uvedených v žádosti o 

zřízení datové schránky je ověřována prostřednictvím údajů vedených v informačním 
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systému evidence obyvatel a jiných evidencích. Pokud žádost nesplňuje všechny 

požadované náležitosti, vyrozumí Ministerstvo vnitra žádajícího k nápravě.  

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

dokumentů nezakládá povinnost fyzických a právnických osob, které nevykonávají 

působnost v oblasti veřejné správy, využít systém datových schránek pro podání učiněná 

vůči orgánům veřejné moci [8] . Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická 

osoba může provádět úkon vůči správnímu orgánu veřejné moci, má–li zpřístupněnu svou 

datovou schránku. Stále je však možnost učinit podání v listinné podobě prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, osobně či na adresu elektronické podatelny. Fyzická i 

právnická osoba tak nemusí využít doručování prostřednictvím datových schránek ani 

v těch případech, kdy má DS zřízenu.   

Ministerstvu vnitra je uložena povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 

přístup seznam datových schránek orgánů veřejné moci, fyzických, podnikajících 

fyzických a právnických osob vykonávajících působnost v oblasti veřejné správy.  

Datovou zprávou se rozumí dokumenty orgánů veřejné moci doručované 

prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci 

prostřednictvím datové schránky. Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně 

rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať přímo či zprostředkovaně.  

Pokud orgán veřejné moci vykonává spisovou službu v listinné podobě, převede 

dokument v digitální podobě do listinné podoby a dále pracuje s listinnou podobou až do 

doby odeslání dokumentu.  

Datovou zprávu tvoří obálka a obsah zprávy. Obsahem zprávy může být jedna či více 

příloh. Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, vyznačí odesilatel tuto 

skutečnost v datové zprávě. 

2.2 Zpřístupnění datové schránky 

Ministerstvo vnitra zašle oprávněné osobě, pro kterou byla DS zřízena, přístupové 

údaje, což je uživatelské jméno a bezpečnostní heslo. 

Prvním přihlášením oprávněné osoby je datová schránka zpřístupněna, přístupové 

údaje lze zaslat též na „ohlašovnu“, což je obecní úřad, městská část či městský obvod, 
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území vojenských újezdů – újezdní úřady, a to v případě, že se tato místa považují za 

trvalý pobyt občana. 

K přístupu do DS jsou primárně oprávněny osoby uvedené v § 8 odst. 1-4 zákona 

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

osoby mohou pověřit k přístupu další osoby, přesně určí rozsah tohoto přístupového 

oprávnění. Oprávněnou osobou může být též tzv. administrátor. Ten nemá za úkol odesílat 

či přijímat dokumenty,  k tomu slouží pověřená osoba. Jeho úkolem je vstupovat do datové 

schránky a činit jejím prostřednictvím úkony pouze tehdy, pokud je současně pověřená 

osoba. Administrátor především nastavuje datovou schránku, určuje okruh osob 

pověřených k přístupu do DS, určuje rozsah oprávnění.  

2.3 Znepřístupnění a zrušení datové schránky 

Ministerstvo vnitra znepřístupní datovou schránku fyzické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby v případech, které se vážou k této osobě (úmrtí, prohlášení za mrtvého, 

zbavení způsobilosti k právním úkonům). K znepřístupnění dojde též, pokud dojde 

k výmazu z živnostenského či obchodního rejstříku z důvodu nástupu fyzické osoby do 

výkonu trestu odnětí svobody. 

Ministerstvo vnitra zruší datovou schránku fyzické osoby do 3 let od úmrtí fyzické 

osoby či po uplynutí 3 let ode dne výmazu fyzické osoby ze zákonem stanovené evidence.  

2.4 Informační systém datových schránek 

Informačním systémem datových schránek (dále jen ISDS) rozumíme informační 

systém veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejích 

uživatelích. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem IS je subjekt, který 

provádí činnosti, které souvisejí s IS – tj. shromažďování, vyhodnocování, ukládání dat, 

její zpřístupnění, třídění, likvidace. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli 

a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků.  

Pro zpracovávání údajů v ISDS je důležité pravidlo, že údaje v něm vedené jsou 

neveřejné, nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na níž má být 

adresátu doručováno, pokud byl dán souhlas k jejímu zveřejnění. Ministerstvo vnitra je 

povinno umožnit identifikaci DS tak, aby do ní mohlo být doručováno. K identifikaci 
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slouží identifikátor datové schránky. Ani tento však není údajem, který by bylo možno 

zveřejnit. Zveřejnit tento údaj může pouze sám držitel DS.  

2.5 Pracovní postup při přijímání a vyřizování datových zpráv 

Při doručení datových zpráv určených do datové schránky provede pracoviště pro 

přístup do datových schránek primární rozlišení, zda se nejedná o dokument obsahující 

chybný formát či chybný počítačový program, který by mohl způsobit škodu na výpočetní 

technice. Při výskytu chybného formátu nebo počítačového programu, které by mohl 

přivodit poškození na informačním systému datových schránek nebo informacích v tomto 

systému, je oprávněno Ministerstvo vnitra oprávněno datovou zprávu zničit. O zničení 

datové zprávy Ministerstvo vnitra neprodleně vyrozumí odesílatele. 

Pracoviště či pracovník, kteří mají přístup do datových schránek, zaevidují došlý 

dokument. Pověřený zaměstnanec převede dokument doručený v digitální podobě do 

listinné podoby. Dojde k vytištění na tiskárně, čímž vznikne neověřená kopie dokumentu. 

Při takovémto převádění dokumentu v digitální podobě do tištěné formy je nutno dbát na 

věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost. Digitální podobu 

převedeného dokumentu je třeba zachovat v úložišti převedených dokumentů. Dokumenty 

je nutno evidovat tak, aby existovala kontrolní či auditní stopa, tzn. aby bylo možno zpětně 

zjistit, kdo a kdy uvedený dokument převzal a vyřídil. 

Pokud se bude jednat o dokument, který byl přijat ve formátu, který neumožňuje jeho 

převedení do listinné podoby (např. Mpeg1/Mpeg2, MP3), datová zpráva se zaeviduje a 

postoupí listinné podatelně k dalšímu řízení. Přílohy, které nelze převést do listinné 

podoby, se postoupí v podobě elektronické. Provozovatel má právo nepřijmout k odeslání 

datovou zprávu obsahující škodlivý kód. ISDS umožní odeslat datovou zprávu o 

maximální velikosti 10 MB. Systém uchovává doručenou datovou zprávu po dobu 90 dnů 

od doručení do DS příjemce. Nedoručenou datovou zprávu uchovává ISDS po 

neomezenou dobu. Provozovatel má právo takové zprávy po 90 dnech od fikce doručení 

přemístit do off-line datového úložiště, ze kterého lze zprávu na žádost uživatele vrátit zpět 

do DS. 

Dokument, který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 

datové schránky přihlásí osoba oprávněná do ní vstoupit. Jedná se o doručení do vlastních 
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rukou. Pokud se nepřihlásí do datové schránky osoba, která má rozsah oprávnění 

k doručenému dokumentu, ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 

schránky, platí fikce doručení posledním dnem této lhůty bez ohledu na to, jestli se jedná o 

den pracovní, den pracovního klidu či státní svátek. Fikce doručení znamená, že zásilka po 

splnění zákonných podmínek je považována za doručenou, i když nebyla adresátem 

převzata a přečtena. 

Datová zpráva doručována orgánu veřejné moci nemusí být podepsána zaručeným 

elektronickým podpisem. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím systému 

datové schránky má vůči orgánu veřejné moci stejné účinky jako úkon učiněný písemně a 

podepsaný. Jediná výjimka platí pro úkony, které dle předpisů vyžadují podpis více osob – 

v takovém případě je nutný elektronický podpis.  

Od 1.1.2010 mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby 

dodávat datové zprávy do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby 

nebo právnické osoby. Zasílat datové zprávy mezi datovými schránkami fyzických osob, 

podnikajících fyzických osob a právnických osob navzájem je možné prostřednictvím 

služby Poštovní datová zpráva. Od 1.1.2010 bylo možné do datové schránky 

prostřednictvím služby Poštovní datová zpráva dodávat výhradně faktury či obdobné 

žádosti o zaplacení. Od 1.7.2010 si mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo 

právnické osoby navzájem posílat datové zprávy s libovolným obsahem, samozřejmě 

pouze ve formátech povolených příslušnou vyhláškou. Využívat službu Poštovní datová 

zpráva je možné na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem služby, Českou poštou, 

s.p. Odeslání Poštovní datové zprávy stojí 15,04 Kč, přijímání je zdarma [2]. 

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky jsou: 

- uživatelské jméno a bezpečnostní heslo, 

- uživatelské jméno je pro každého uživatele jedinečné, 

- uživatelské jméno má nejméně 6 znaků, 

- bezpečnostní heslo má nejméně 8 znaků, 

- bezpečnostní heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem. 

Subjektům, kterým správce vytvoří DS, budou přístupové údaje zaslány poštou, do 

vlastních rukou oprávněné osoby adresáta. Oprávněné osoby mohou pověřit další fyzické 

osoby přístupem do jejich DS, a to následujícími způsoby: 
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- z webového portálu ISDS odesláním datové zprávy obsahující žádost do 

schránky správce,  

- na pracovišti Czech POINT odesláním vyplněného elektronického formuláře 

žádosti, podepsaného zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby,  

- do datové schránky Správce, formulář je k dispozici na 

www.datoveschranky.info. [1]. 

2.6 Zneplatnění přístupových údajů  

O zneplatnění vlastních přístupových údajů lze požádat následujícími způsoby: 

- prostřednictvím samoobsluhy ve webovém portálu ISDS; 

- na kontaktním místě veřejné správy (pracoviště Czech POINT);  

- napojení aplikací třetích stran. 

ISDS umožňuje napojení aplikací třetích stran, jako například agendové informační 

systémy orgánů veřejné moci (evidence obyvatel, obchodní rejstřík), spisové služby orgánů 

veřejné moci. 

2.7 Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky 

     Pro přihlašování do datové schránky lze použít elektronický prostředek, jež je 

kryptografickým prostředkem, který:  

- obsahuje soukromý kryptografický klíč a veřejný kryptografický klíč; 

- obsahuje certifikát sloužící k autentizaci uživatele tzv. „autentizační 

certifikát“. 

Uživatel se ve smyslu zákona přihlásil do DS vždy v čase, kdy se přihlásil manuálně 

na webovém portálu ISDS nebo pokud se přihlásil prostřednictvím aplikace třetí strany a 

provedl některou z těchto operací: získání seznamu došlých nebo odeslaných datových 

zpráv, získání dodejky nebo doručenky k datové zprávě, označení zprávy jako stažené. 

2.8 Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do 

datové schránky 

Oprávněná osoba k přístupu do datové schránky neumožní žádné osobě přistupovat 

do této datové schránky. Při pětinásobném chybném zadání přístupových údajů je odepřen 

přístup do datové schránky na dobu jedné hodiny od posledního chybného zadání. Zároveň 
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zašle provozovatel informačního systému datových schránek na elektronickou adresu 

zvolenou osobou, pro níž byla datová schránka zřízena, oznámení, že došlo k pokusu o 

neoprávněný přístup do datové schránky. Je doporučena změna bezpečnostního hesla. 

ISDS umožní osobě oprávněné k přístupu do DS kdykoliv změnit bezpečnostní heslo. 

Provozovatel ISDS vytváří identifikátor DS automatizovaným generováním, identifikátor 

je pro každou DS jedinečný. 

Ministerstvo vnitra zruší datovou schránku z níže uvedených důvodů: 

- datovou schránku FO po uplynutí 3 let ode dne úmrtí FO, 

- datovou schránku podnikající FO po uplynutí 3 let ode dne výmazu podnikající FO ze 

zákonem stanovené evidence, 

- datovou schránku PO po uplynutí 3 let ode dne zániku PO nebo organizační složky 

podniku zahraniční PO zapsané v obchodním rejstříku, 

- datovou schránku orgánu veřejné moci po uplynutí 3 let ode dne po jeho zrušení. 

2.9 SMS upozornění k datové schránce 

S pomocí této služby subjekt může být upozorněn na příchozí zprávy do datové 

schránky SMS zprávou. Zároveň SMS zpráva upozorňuje i na typ příchozí zprávy určené 

do vlastních rukou. Pouze se službou SMS upozornění je možno se dozvědět o příchozích 

zprávách do Datové schránky, i když uživatel DS je právě budeme mimo dosah internetu. 

2.10  Datový trezor 

Co je Datový trezor? Datový trezor umožní uživatelům datových schránek bezpečně 

ukládat datové zprávy a následně s nimi pracovat. Umožní například jejich filtrování za 

různá období a řazení zpráv podle odesílatele. Služba Datový trezor je nabízena Českou 

poštou prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT, a to od 15. července  2009. 

Proč využít služby Datový trezor? Pouze v Datovém trezoru se mohou zprávy 

doručené do Vaší datové schránky archivovat, filtrovat a dále s nimi v trezoru pracovat bez 

obav, že budou z důvodu uplynutí lhůty 90 dnů smazány. Kapacita je až 5000 datových 

zpráv. 
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2.11 Bezpečný klíč k datové schránce 

Bezpečný klíč k datové schránce je určen pro uživatele datových schránek, umožňuje 

zajistit vyšší stupeň bezpečnosti při přistupování k datovým schránkám nebo dokumenty v 

elektronické podobě (datové zprávy) opatřit zaručeným elektronickým podpisem. 

Token je USB miniaturní zařízení, připomínající USB paměť. Slouží k bezpečnému 

uložení soukromého klíče a certifikátu. Záruka bezpečného uložení soukromých klíčů: při 

ztrátě je soukromý klíč chráněn PINem a PUKem, při několikanásobném neúspěšném 

zadání PINu se token zablokuje, ale lze jej ještě odblokovat pomocí PUKu. Při 

několikanásobném neúspěšném zadání PUKu se token definitivně zablokuje, již ho nelze 

odblokovat a dojde k veškeré ztrátě dat na tokenu. 
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3. Elektronicky zpracovávané dokumenty a jejich 

konverze 

Při doručování prostřednictvím datových schránek musí mít dokumenty formu 

datové zprávy. Dokument je obvykle ale v listinné podobě, nebo naopak je doručen 

datovou zprávou prostřednictvím spisové služby a je nutno převést z digitální podoby do 

podoby analogové. Je nutno, aby byla zachována autentičnost a integrita vazby mezi 

převáděným a převedeným dokumentem. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí institut „Autorizované konverze 

dokumentů“ [8].  

Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy, tzn. notáři, krajské 

úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, 

držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Dokumenty 

v elektronické podobě, které budeme konvertovat, jsou orgánu veřejné správy předány na 

technickém nosiči dat s laserovým záznamem – tj. CD, DVD. Lze je také zaslat z datové 

schránky do elektronického úložiště pro autorizované konverze dokumentů a poté si 

vyzvednout konvertovaný výstup v listinné podobě.  

3.1 Autorizovaná konverze dokumentů 

Autorizovaná konverze dokumentů je převod dokumentu z digitální do listinné 

podoby nebo naopak, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací 

doložky. Autorizovaná konverze je obdobou vidimace podle zákona č. 21/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 

některých zákonů [11]. Vidimací rozumíme ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny 

se doslova shoduje s jejím originálem [11]. Výstup autorizované konverze dokumentů má 

stejné právní účinky jako původní listina. Zavedením autorizované konverze dokumentů se 

tak zrovnoprávňuje elektronická (digitální) a listinná (analogová) podoba dokumentů.   

Subjekty oprávněné k provádění autorizované konverze dokumentů jsou uvedeny v 

§ 23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění 

pozdějších přepisů [8]. Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy, tj. 

notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, držitel poštovní licence. Provedení 
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autorizované konverze dokumentů podléhá správnímu poplatku ve výši 30 Kč za každou 

započatou stránku konvertované listiny. 

I konvertovaný dokument lze konvertovat. To znamená, že dokument je možno 

neomezeně převádět z listinné podoby do podoby datové zprávy a naopak. Při opakované 

konverzi je nutno si ověřit platnost uznávaného elektronického podpisu. Kvalifikované 

časové razítko stvrzuje, že dokument v určitém časovém okamžiku byl pod vlivem 

kvalifikovaného certifikátu.  

Kvalifikované časové razítko je nástrojem, který hodnověrným způsobem zajišťuje 

přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům atd. 

Kvalifikované časové razítko je tedy elektronickým důkazem o existenci určitého 

dokumentu v daném čase. Spojení nezpochybnitelného časového údaje a konkrétních dat je 

nezbytné zejména pro účely jejich zpětného ověřování. Kvalifikovaná časová razítka 

vydává důvěryhodná autorita, důvěryhodná třetí strana, na základě elektronické žádosti v 

normalizovaném tvaru, ve které je mimo jiné obsažena miniatura (otisk) dat, pro která má 

být kvalifikované časové razítko vystaveno. Pokud žádost obsahuje všechny požadované 

náležitosti, časová autorita vytvoří odpověď, která obsahuje opět otisk dat (ten, který byl 

součástí příslušné žádosti) doplněný o aktuální doložitelný časový údaj (a další potřebné 

parametry) a zašle ji zpět žadateli. Při vytváření kvalifikovaných časových razítek využívá 

I.CA měřidlo času [10]. 

Konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se provádí za použití 

snímacího zařízení, které umožňuje převod dokumentu z listinné podoby do dokumentu 

obsaženého v datové zprávě. Konverze a výstup se provádí za použití tiskárny. Vstup se 

převádí černobíle, pokud by se ztratila informace vyjádřená barvou, převádí se barevně. 

Osoba, která provádí konverzi, posoudí pohledovou kontrolou čitelnost celé plochy 

výstupu. Vstupy a výstupy konverzí se provádějí prostřednictvím: 

- datové schránky, 

- společného datového úložiště umožňujícím dálkový přístup, 

- na technickém nosiči dat s laserovým záznamem. 

Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód, který by mohl 

přivodit škodu na IS subjektu, provádějícím konverzi nebo na informacích zpracovávaných 

subjektem provádějícím konverzi. 
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3.1.1 Autorizovaná konverze na žádost - převod z listinné  

do elektronické podoby 

Autorizovaná konverze je prováděna na žádost a řízena prostřednictvím formuláře, 

který je k dispozici v systému Czech Point. 

Pracovník kontaktního místa si otevře na pracovní stanici formulář.  

Zahájení konverze je stisknutím tlačítka ve formuláři. Následuje scanování listinného 

dokumentu, které se graficky zobrazí na obrazovce klienta. Ve formuláři se objeví 

dokument ve formátu PDF, který obsahuje nascenované stránky.  

Elektronické podepsání a získání kvalifikovaného časového razítka – elektronický 

podpis i časové razítko zajišťuje Centrála Czech POINT. 

Uložení ověřovací doložky do Centrální evidence ověřovacích doložek. 

Předání konvertovaného dokumentu - způsobem na CD/DVD či prostřednictvím 

Modulu Úschovny, kdy je vytisknut identifikátor (šatnový lístek), který pracovník předá 

žadateli. Žadatel použije identifikátor k vyzvednutí konvertovaného dokumentu  

na webovém rozhraní Modulu Úschovna http://www.czechpoint.cz/uschovna [4]. 

Dokument je v úschovně uložen maximálně 30 dnů. 

3.1.2 Autorizovaná konverze na žádost – převod z elektronické  

do listinné podoby  

Autorizovaná konverze je prováděna a řízena prostřednictvím formuláře, který je 

k dispozici v systému Czech POINT. 

Pracovník kontaktního místa si otevře na pracovní stanici formulář. 

Dojde k načtení dokumentu ke konverzi – to se provede z CD/DVD či 

prostřednictvím Modulu Úschovna. Prostřednictvím modulu úschovna: pomocí čtečky se 

načte identifikátor dokumentu ke konverzi, který získal žadatel uložením tohoto 

dokumentu do Modulu úschovny. Tento dokument se automaticky načte. Dokument bude 

v úschovně maximálně 30 dní. 

Dále se ověřuje pravost elektronického dokumentu: 

- v načteném dokumentu se zkontroluje platnost elektronického podpisu a 

platnost časového razítka, 
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- samotné provedení konverze – elektronický dokument se vytiskne na 

tiskárně, pracovník provede vidimaci: porovnání vstupu a výstupu, 

- uložení ověřovací doložky do Centrální evidence ověřovacích doložek,  

- předání konvertovaného dokumentu, 

- konvertovaný dokument se vydává v listinné podobě – pracovník vytiskne 

konvertovaný dokument, vytiskne ověřovací doložku, oba dokumenty pevně 

spojí s výstupem konverze. 

3.2 Ověřovací doložka 

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí 

výstupu a obsahuje:  

- název subjektu, který konverzi provedl, 

- pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených 

konverzí, 

- údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

- údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup, 

- údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, 

suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný 

zajišťovací prvek, 

- datum vyhotovení ověřovací doložky, 

- jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla, 

- údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým 

podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo 

kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen 

nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná 

elektronická značka založena a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele 

certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný 

systémový certifikát vydal, 
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- datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo 

kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného 

poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, 

byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen, 

- otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, 

která konverzi provedla. 

3.3 Kontrola elektronického podpisu 

Konvertovat lze pouze dokumenty opatřené elektronickým podpisem (viz obrázek 1). 

Ten může být součástí konvertovaného souboru nebo jej lze dodat v externím samostatném 

souboru. 

 

Obrázek 1: Elektronický dokument – vstup pro konverzi 

Pramen: [6] 

Bez platného elektronického podpisu se dokument nezkonvertuje. Podpis se 

automaticky kontroluje ihned při načtení dokumentu, který chce žadatel konvertovat (viz 

obrázek č. 1).  

Pokud dokument, který jste vybrali ke konverzi, neobsahuje elektronický podpis 

(nebo podpis není platný), je možné načíst podpis z externího souboru (viz obrázek 2). 
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Obrázek 2: Elektronický dokument – bez elektronického podpisu 

Pramen: [interní zdroj] 

Při konverzi dokumentu, načteného samostatně ze souboru, se pak stiskem tlačítka 

Otevřít elektronický podpis z CD/DVD otevře standardní systémový dialog pro volbu 

souborů. V něm je možno soubor s podpisem vyhledat a otevřít. 

Elektronický podpis z externího souboru není platný (viz obrázek 3): 

• v případě, že elektronický podpis načtený z externího souboru nelze z 

jakýchkoliv důvodů k podpisu konvertovaného dokumentu použít,  

• zobrazí se v rudém poli zpráva: „Autorizovanou konverzi na žádost nelze 

provést“. 

 

Obrázek 3: Elektronický dokument – neprovedená konverze 

Pramen: [6] 
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3.4 Evidence provedených konverzí 

Subjekt provádějící konverzi vede evidenci provedených konverzí. Záznam  

v evidenci obsahuje tyto údaje: 

- pořadové číslo,  

- datum provedení konverze, 

- konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu 

obsaženo, 

- údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla 

dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku 

s odkazem na právní předpis. 

Údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od 

provedení konverze. 

3.5 Konverze předloh do formátu PDF 

Sejmuté předlohy, ať již skenerem nebo ze souborů, jsou zkonvertovány do souboru 

ve formátu PDF. Jakmile je konverze ukončena, formulář se doplní o další část, nazvanou 

„Elektronický dokument provedené konverze“ (viz obrázek 4). 

Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím (načtením) a konverzí listin je 

zapotřebí zkontrolovat. Klepneme na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte  

do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. 

 

Obrázek 4: Elektronický dokument provedené konverze 

Pramen: [6] 

Je nutno si pozorně prohlédnout a porovnat jej stránku po stránce s listinnou 

předlohou. 
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3.5.1 Konvertovaný dokument neodpovídá listinné předloze 

Pokud při porovnání konvertovaného dokumentu s předlohou zjistíme, že zobrazený 

PDF dokument předloze neodpovídá (například je příliš tmavý nebo vykazuje jiné vady), 

můžeme skenování a konverzi zopakovat. Upravíme nastavení skeneru a klepneme  

na tlačítko: Znovu skenovat dokument (viz obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Ověřovací doložka nesprávně naskenovaného dokumentu 

Pramen: [6] 

3.5.2 Konvertovaný dokument odpovídá listinné předloze 

Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, je nutno upozornit žadatele  

na výši poplatku, která je uvedena v polích „Dokument obsahuje celkem stránek /  

za poplatek“. Do poplatku je zahrnuto i CD, na kterém žadatel obdrží zkonvertované 

listiny, přeje-li si tuto formu výstupu. 

Jestliže patří žadatel mezi subjekty osvobozené z jakýchkoliv důvodů od placení 

správních poplatků, zaškrtneme políčko „Osvobozeno od správního poplatku“. V tom 

případě se skryje následující zaškrtávací políčko a vstupní pole „Číslo dokladu“. 

Pokud žadatel od správních poplatků osvobozen není, existují dvě možnosti: 
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Nezaškrtávat políčko „Použít doklad ve formuláři“ a do následujícího pole manuálně 

zapsat evidenční číslo dokladu dle vlastního systému.  

Zaškrtnout políčko „Použít doklad ve formuláři“ – vstupní pole se naplní číslem 

vygenerovaným podle pořadového čísla právě probíhající konverze (viz obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Konvertovaný dokument - poplatky 

Pramen: [6] 

3.6 Připojení ověřovací doložky 

Ke konvertovaným listinám v elektronické podobě se připojuje ověřovací doložka, 

která potvrdí jejich pravost a úplnost (viz obrázek 7). Ověřovací doložka bude zapsána 

jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. 

Před připojením doložky slovně popíšeme konvertovaný dokument. Do pole 

„Označení vstupu“ je třeba zapsat povinný údaj – identifikaci listin. Popíšeme několika 

slovy obsah listin.  

Vyplnění pole „Datum sepsání“ je nepovinné, je možno zapsat datum, kdy byla 

listina vytvořena, pokud je údaj o tomto v ní uveden.  

Vytvoření doložky: 

- Připojení ověřovací doložky pomocí tlačítka „Připojit k výstupu ověřovací 

doložku“; 

- následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s naším 

elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky, 
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Obrázek 7: Vytvoření ověřovací doložky 

Pramen: [6] 

- klepnutím na tlačítko OK se potvrdí volba certifikátu . 

- do vstupního pole dialogu se zapíše číslo PIN, odpovídající našemu tokenu, 

- údaje se odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k 

PDF souboru. Tím se  stává dokument elektronicky podepsaným a je také 

opatřený časovým razítkem. 

3.7 Kontrola údajů v doložce 

Důležité údaje z připojené doložky se doplní do polí formuláře (viz obrázek 8). Jsou 

tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového 

razítka (viz obrázek 9). Konverze je dokončena (viz obrázek 10). 

 

 



Ludmila Šeráková: Datové schránky, spisová služba, konverze dokumentů 

2011   21 

 

Obrázek 8: Údaje ověřovací doložky 

Pramen: [6] 

 

Obrázek 9: Ověřovací doložka 

Pramen: [6] 
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Vše je v pořádku, dokument můžete bez obav vytisknout. 

 
Dokument je elektronicky podepsaný a nebyl změněn - kontaktujte HelpDesk. 

 

Dokument byl v průběhu přenosu změněn a nelze tedy výstup vydat - 

kontaktujte HelpDesk. 

Obrázek 10: Dokončení konverze 

Pramen: [6] 

3.8 Předání dokumentu žadateli 

Konvertovaný dokument můžeme předat žadateli dvěma způsoby: 

- dokument s ověřovací doložkou je vypálen pracovníkem na CD, 

- dokument s ověřovací doložkou je odeslán do internetové Úschovny.  

3.9 Uložení výstupu na optický disk 

Požaduje-li žadatel výstup na optický disk, zaškrtne se v zelené části formuláře 

nazvané „Předat výstup z provedené konverze“ políčko na CD/DVD“ (viz obrázek 11). 

 

Obrázek 11: Předání výstupu na optický disk 

Pramen: [6] 

Poté potvrdíme tlačítko „Uložit výstup z provedené konverze na datový nosič 

CD/DVD“.  

V „Uložit data“ je nutno vybrat, kam se má konvertovaný výstup uložit.  

Na konci formuláře se vypíše „Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze“.  
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Dojde k potvrzení a vytisknutí, klepnutím na tlačítko „Tisk potvrzení o předání 

výstupu z provedené konverze“ na papír formátu A4“ (viz obrázek 12).  

 

Obrázek 12: Potvrzení o předání výstupu konverze 

Pramen: [6] 

Klepnutím na tlačítko „Tisk pokladního dokladu na papír A4“ je vytištěn žadateli 

pokladní doklad.  

Pokud bylo zaškrtnuto políčko „Osvobozeno od správního poplatku“, není tlačítko 

pro tisk pokladního dokladu zobrazeno. 

Správní poplatek je ve výši vypsané ve formuláři, žadatel obdrží pokladní doklad.  

Vytištěné potvrzení pracovník podepíše, orazítkuje a předá žadateli.  

Formulář zavře klepnutím na tlačítko „Zavřít formulář“.  
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Požaduje-li žadatel uložení výstupu do Úschovny, zaškrtnutím stvrdíme políčko ve 

formuláři v části „Předat výstup z provedené konverze prostřednictvím Úschovny“ (viz 

obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Možnosti výstupu konverze 

Pramen: [6] 

Výstup do Úschovny se odešle stiskem tlačítka „Předat výstup z provedené konverze 

prostřednictvím Úschovny“. 

Na to je ve formuláři vytvořeno Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. 

Vytisknout ho lze stiskem tlačítka Tisk potvrzení o předání výstupu z provedené konverze  

na papír formátu A4 (viz obrázek 14). 
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Obrázek 14: Potvrzení o předání z provedené konverze 

Pramen: [6] 

Klepnutím na tlačítko „Tisk pokladního dokladu na papír A4 se vytiskne žadateli 

pokladní doklad.  

Mezitím je nutno zkontrolovat čitelnost vytištěného Potvrzení o předání výstupu  

z provedené konverze. Pokud je v pořádku, použije se tlačítko „Tisk potvrzení byl úspěšně 
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proveden“. V opačném případě se tisk potvrzení zopakuje dalším stiskem tlačítka „Tisk 

potvrzení o předání výstupu z provedené konverze na papír A4“.  

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši vypsané ve formuláři a obdrží pokladní  

doklad.  

Vytištěné potvrzení podepíše pověřená osoba, orazítkuje a předá žadateli. Žadatel je 

poučen o přístupu k Úschovně. 

Formulář zavřeme klepnutím na tlačítko „Zavřít formulář“. 

3.10  Zakázané konverze 

Konverze se neprovede v těchto případech: 

- je-li dokument v jiné než listinné podobě či v podobě datové zprávy, 

- je-li dokument jedinečný: občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, 

zbrojní pas, cenný papír, los, geometrický plán, 

- jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky, škrty, které by 

mohly zeslabit jeho věrohodnost, 

- není-li zřejmé, že se jedná o prvopis, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo 

stejnopis písemného vyhotovení, 

- je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým razítkem nebo otiskem 

plastického razítka, 

- nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým 

podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo 

vytvořil. 

- nejde-li dokument konvertovat, např. zvukový či audio záznam, 

- pokud není elektronický dokument ve formátu PDF alespoň ve verzi 1.3., 

- pokutový blok (evidenční i sloužící jako potvrzení o zaplacení pokuty),  

- záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. 

Pokud vstupní dokument obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou 

pečeť nebo reliéfní ražbu či optický variabilní prvek, je vyžadován záznam o tom, zda 

původní dokument v listinné podobě obsahoval zajišťovací prvky sloužící k ochraně 

dokumentu, jeho obsahu nebo ochraně práv autora dokumentu. Zajišťovací prvky jsou 

připojeny, aplikovány, programově nebo mechanicky zapracovány. Nemají vliv  
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na autenticitu obsahu dokumentu v listinné podobě a jejich převedení do digitální podoby 

zachová shodnou informační hodnotu jejich právního významu, které by měly v listinné 

podobě. Pro úplnost slouží vyznačení existence zajišťovacích prvků s přesným uvedením 

jejich technologické formy v ověřovací doložce. 

3.11  Zajišťovací prvky dokumentů 

3.11.1  Plastický text 

Plastickým textem je text zpracovaný s využitím 3D operací, text, který je zpracován 

mechanickým způsobem tak, že obsahuje trojrozměrné hodnoty, grafické zpracování 

plastického textu opatřeného otiskem plastického razítka (mechanické prolisování 

papírového nosiče dokumentu) . Nemusí se tedy vždy jednak o tradiční trojrozměrný text, 

který je hmatově k rozpoznání. Může se jednat o trojrozměrný text v digitálním zpracování 

(viz obrázek 15).  

 

Obrázek 15: Plastický text 

Pramen: [4] 

Vodoznakem rozumíme zajišťovací prvek k ochraně integrity dokumentu, k ochraně 

práv jeho autora. Jedná se o grafickou techniku vkládání dodatečných informací do  

dokumentů v analogové nebo digitální podobě (obrázek, písmo, animace). Rozlišujeme 

„viditelný vodoznak“, což je viditelná značka, kterou je obtížné odstranit a „skrytý 

vodoznak“, okem nevnímatelný, jeho přítomnost můžeme zjistit algoritmicky (viz obrázek 

16, obrázek 17). 

                                                       

Obrázek 16, Obrázek 17: Vodoznak  

Pramen: [4] 
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Reliéfním tiskem rozumíme grafické zpracování hmotného nosiče, kdy tisk (písmo, 

obraz, znaky) vzniká vytlačováním do tohoto hmotného nosiče, využitím tepla a tlaku (viz 

obrázek 18). 

 

Obrázek 17: Reliéfní tisk  

Pramen: [4] 

Embossing je obdobná metoda jako u reliéfního tisku, může být spojena s použitím 

barvy. Může být spojena s použitím folie, např. etiketa s logem (viz obrázek 19). 

 

Obrázek 18:Embossing  

Pramen: [4] 

Suchá pečeť slouží jako zajišťovací prvek proti padělání nebo pozměňování 

dokumentu, a to jako trojrozměrný prvek sloužící k nekopírovatelné identifikaci 

dokumentů na základě svého trojrozměrného efektu (viz obrázek 20).  

 

Obrázek 19:Suchá pečeť  

Pramen: [4] 

Reliéfní dražba je obdobou suché pečeti.  

3.11.2  Optický variabilní prvek 

Optický variabilní prvek zvyšuje bezpečnost dokumentu proti jeho padělání nebo 

pozměňování, bránící jeho barevnému kopírování. Příkladem může být průhledná 
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holografická laminační fólie zvyšující stabilitu optických vlastností dokumentu v průběhu 

jeho životního cyklu (viz obrázek 21, obrázek 22). 

 

Obrázek 20:Optický variabilní prvek  

Pramen: [4] 

 

Obrázek 21:Optický variabilní prvek 2 

Pramen: [4] 

 

3.12  Odesílatel – elektronické podání  

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci souvisí s datovými 

schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou. Úkon směřující vůči 

orgánu veřejné moci se nazývá podání. Podání je možno učinit písemně, ústně do 

protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Výjimečně je 

stanovena povinnost činit úkony výlučně elektronicky. 

Pokud má odesilatel funkční datovou schránku – osoba, která má zpřístupněnou 

datovou schránku, může ale nemusí, provádět úkon vůči orgánu veřejné moci 

prostřednictvím DS. Cílem zavedení DS je, aby komunikace s orgány veřejné moci 

probíhala co nejvíce elektronicky. Povinně jsou schránky zřizovány především u těch 

subjektů, u nichž lze předpokládat běžné využívání informačních technologií. Podání lze 

učinit tehdy, když je zákonem dána povinnost použít tiskopisu. Není ho možno učinit, 

pokud zákon výslovně nestanoví povinnost učinit jej jiným způsobem (např. zasílání 

hlášení finančnímu úřadu, zasílání evidenčních listů důchodového pojištění).  

Specifikem je doručování prostřednictvím DS při provádění úkonů v zadávacím 

řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů 

(poslední  novela ze dne 15.9.2010) [7]. 
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Podání nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.  

Pokud se činí podání prostřednictvím DS zástupce na základě plné moci, plná moc 

musí být podepsána zmocnitelem. Plná moc v elektronické podobě musí být podepsána 

buď zaručeným elektronickým podpisem, nebo půjde o výstup autorizované konverze 

dokumentů. Podání přes DS nelze učinit v případech určených zákonem, např. podání 

žádosti o vydání cestovního dokladu.  

Podání může též učinit oprávněná osoba (např. statutární orgán právnické osoby). 

Tato osoba má dvojí pověření – první k přístupu do datové schránky a druhé k provedení 

úkonu. Stanoví-li zvláštní zákon povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není 

možné systému DS využít. V takovémto případě by bylo možno podání učinit 

prostřednictvím DS za předpokladu, že dokument byl vyhotoven nejprve v listinné podobě, 

opatřen ověřeným podpisem a následně autorizovanou konverzí převeden do dokumentu 

obsaženého v datové zprávě. 

Pokud je dokument v digitální podobě, pak se považuje za pravý, pokud byl 

podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen elektronickou značkou 

osoby, která byla podepsáním oprávněna. 

Podání prostřednictvím datové schránky lze činit pouze jménem jejího držitele. Musí 

být potvrzeno do pěti dnů způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 správního řádu (písemně), 

ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým 

podpisem. Nebude-li podání v této lhůtě potvrzeno, může být podávající vyzván 

k odstranění nedostatků podání. Podání může též učinit advokát namísto fyzické osoby. 

Orgány veřejné moci musí své úřední dokumenty zasílané datovými schránkami opatřovat 

zaručeným elektronickým podpisem.  

Prostřednictvím DS jsou zasílány i dokumenty neveřejné, s výjimkou dokumentů 

obsahujících utajované informace, a dokumenty obsahující osobní údaje. Všichni, kdo 

přijdou do styku s veškerými daty, jsou vázáni mlčenlivostí. Jedná se o podatelnu, 

výpravnu, sekretariát. Pokud jsou v dokumentu uvedena osobní data natolik nevhodná 

k zpřístupnění i těmto osobám, pak je možno využít šifrování, např. pomocí komerčního 

certifikátu (např. Crypta). V rámci elektronického systému spisové služby je možno 

nastavit omezení přístupu.  
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Datovými schránkami by měly být doručovány všechny dokumenty orgánů veřejné 

moci, s nimiž je informační systém schopen pracovat. Takové dokumenty musí být prvotně 

doručovány ve formě datové zprávy, a to ve formátu a velikosti dle vyhlášky   

č. 194/2009Sb, o užívání a provozování informačního systému datových schránek [12]. 

Nebude-li dokument splňovat kritérium, že jej není možno převést   

do datové zprávy požadovaného formátu a velikosti, je nutno jej zaslat jiným způsobem.  

3.13  Doručování 

Dokumenty doručované prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. 

Datovou zprávu tvoří obálka a obsah zprávy. Obsah zprávy může být jedna nebo více 

příloh. Maximální možná velikost datové zprávy je stanovena vyhláškou č. 194/2009Sb.,  

o  stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 

[12]. Velikost datové zprávy je omezena na 10 MB. 

Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, je nutno vyznačit tuto 

skutečnost odesílatel v datové zprávě.  

Doručování pomocí datových schránek není možno: 

- doručuje–li se veřejnou vyhláškou, 

- doručuje-li se na místě při úkonu, 

- neumožňuje-li to povaha dokumentu, 

- nemá-li adresát zpřístupněnu datovou zprávu. 

Dokument se považuje za doručený v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí 

osoba, která má přístup k danému dokumentu. Nedojde–li k přihlášení ve lhůtě 10 dnů ode 

dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této 

lhůty. Jedná se o tzv. fikci doručení. Tato lhůta se počítá dle § 40 odst. 1 písm. c) 

správního řádu. 

Doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p. či 

jiný provozovatel) neznamená zhoršení právní ochrany adresáta.  

Doručuje–li se do datové schránky právnické osoby nebo do datové schránky orgánu 

veřejné moci, lze takto doručit pouze „právnické osobě“, ne jednotlivému zaměstnanci či 

konkrétnímu členu statutárního orgánu.  
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4. Spis, spisová služba – elektronická podoba 

Spolu s datovými schránkami těsně souvisí spisová služba. Vše závisí na velikosti 

úřadu či dané organizace. U malých úřadů postačí základ spisové služby, se kterým obcím 

pomůže eGoncentrum, zaštítěné Krajským úřadem. Většina úřadů ale již využívá 

elektronickou spisovou službu. Příkladem může být v současné době nejpoužívanější 

komplexní informační systém GordicGinis. 

Spisovou službu vykonávají: 

- veřejnoprávní původci (tj. právnické osoby zřízené zákonem), 

- kraje, 

- hlavní město Praha, 

- obce s pověřeným obecním úřadem, 

- městská část nebo městský obvod. 

Povinnost uchovávat dokumenty mají: 

- organizační složky státu, 

- ozbrojené síly, 

- bezpečnostní sbory, 

- státní příspěvkové organizace, 

- státní podniky, 

- územní samosprávné celky, 

- organizační složky územních samosprávných celků, 

- právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, 

- vysoké školy, 

- školy a školská zařízení, 

- zdravotní pojišťovny, 

- veřejnoprávní původci. 

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby vychází z mezinárodního 

standardu „Modelové požadavky pros právu elektronických dokumentů“. Národní standard 

pro elektronické systémy spisové služby je přímo určen správě dokumentů v digitální 

podobě. 
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4.1 Postup při vyřizování dokumentů 

4.1.1 Zkompletování spisu  

Při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty, které se týkají dané věci, spojí   

ve spis. Po vyřízení věci se spis uzavře. Uzavření je kompletace všech dokumentů, které 

patří do spisu, převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového formátu.  

4.1.2 Záznamy do spisu, vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti 

Záznamem rozumějme např. provádění záznamu do spisu o provedení důkazu 

listinou, výsledek šetření apod. Vyznačení doložky nabytí právní moci a vykonatelnosti 

rozhodnutí bude provedeno vyhotovením samostatného dokumentu, který bude obsahovat 

výrok rozhodnutí, soupis účastníků řízení, datum vyhotovení dokumentu, vyznačení 

doložky právní moc nebo vykonatelnosti. K dokumentu je připojen uznávaný elektronický 

podpis oprávněné úřední osoby a kvalifikované časové razítko.  

4.1.3 Nahlížení do spisu 

Nahlížet do spisu mohou osoby, jejichž oprávnění k nahlížení se řídí § 38 odst. 1, 2 

správního řádu. Nerozlišujeme, zda se jedná o dokument v listinné či elektronické podobě. 

4.1.4 Předávání spisu jiným orgánům 

Orgán veřejné moci předává spis jinému orgánu veřejné moci. Jedná se tedy   

o předání prostřednictvím datových schránek. 
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5. Vyhodnocení úspěšnosti projektu datových schránek, 

spisové služby, doručování 

Na počátku velké reklamní kampaně před spuštěním DS se rozpoutala bouřlivá 

diskuze nejen na poli specialistů informačních technologií, ale i na politické scéně. Mluvilo 

se o příliš vysokých částkách za zavedení a zprovoznění DS, možné neúčinnosti v oblasti 

jejich využívání. Přes počáteční skeptické prognózy se stalo jejich používání již běžnou 

formou komunikace především mezi státními institucemi a podnikajícími subjekty. Dle 

interních směrnic mnohých úřadů je považováno nedoručení písemností prostřednictvím 

datových schránek dokonce za porušení pracovního řádu, s následným postihem.  

Spisová služba je nedílnou součástí DS, umožňuje dokonalou evidenci všech 

odeslaných a přijatých datových zpráv, včetně údajů o jejich doručení. I přesto, že je její 

obsluha časově náročnější, přesná evidence odeslaných a přijatých a přijatých dokumentů 

plní naprostou funkčnost. V současné době je možno využít z fondů Evropské unie dotace, 

k rozvoji v oblasti informatiky na úrovni obcí třetího stupně [3]. Tyto fondy jsou 

spravovány Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Ministerstvo koordinuje a 

kontroluje využívání těchto fondů. 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem popsala možnosti využití moderních technologií 

v oblasti doručování. Toto doručování prostřednictvím datových schránek je na straně 

veřejné správy s jinými orgány veřejné správy a na straně druhé s právnickými či 

fyzickými osobami.  

Velkou výhodu do budoucnosti spatřuji především u osob dojíždějících  za 

zaměstnáním a osob podnikajících. Nemusí brát ohled na otevírací dobu pošty. Ta je 

obvykle pouze do 18 hodin. Pro komunikaci s datovou schránkou nám stačí internetové 

připojení, které je dnes zcela běžné a lehce dostupné.  

Z pohledu strany odesílatelů - státních orgánů je naprosto vyhovující prokazatelnost 

doručení. K tomuto je ideální spojení se spisovou službou: evidence zpráv, odesílaných i 

přijatých, jejich uložení v historii. Lze nalézt zprávy podle odesílatele, adresáta i podle 

majitele datové schránky.  

Czech POINT umožní komunikaci s úřady a institucemi. Na mnohých místech, 

obzvláště informačních centrech veřejné zprávy, můžeme najít logo terminálu. Občané 

mohou snadno a rychle zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, například výpis 

z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, či prostřednictvím této služby zažádat o 

datovou schránku či provést autorizovanou konverzi na žádost. Určitě nemalé využití je 

možnost získat touto cestou výpis z centrálního registru řidičů, kde je uveden aktuální 

počet trestních bodů řidiče.   

Dle statistiky z loňského roku si žádost o výpis z Rejstříků trestů podává z celkového 

počtu podaných žádostí 48,29% občanů. 24,26% podílu z celkového počtu je vydávání 

výpisů a na třetím místě s podílem 17,3 % stojí výpis z obchodního rejstříku. [4] 

V současné době je kontaktních míst Czech POINTu v České republice   

6 500. [4] 

Zajisté tyto projekty a možnosti dostanou své běžné místo v na úřadech, poštách a 

pobočkách, ve městech i v menších obcích. Jejich využívání nám ušetří čas, zrychlí 

dostupnost a ve výsledku se jedná i celkově o úsporné řešení.  
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