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Příloha č. 1: Vyhodnocení dotazníku pro podnikatele 

 Za účelem získání lepšího přehledu o tom, jak k datovým schránkám přistupují 

podnikatelé – právnické osoby, kterým je schránka zřízena ze zákona, jsme vypracovali 

krátký dotazník, který se nyní pokusíme vyhodnotit. Jedná se o dotazník kvalitativní povahy, 

kde jsme se u užší skupiny podnikatelů zajímali o jejich názory na DS a zkušenosti s nimi. 

1. Problémy se zaváděním DS ve firmě a při spouštění DS 

 Podnikatelé v postavení právnických osob se k povinnosti zavedení DS stavěli s jistou 

dávkou lhostejnosti, zkrátka to brali jako svoji povinnost, avšak neprojevovali přílišné 

nadšení, neboť měli obavy, jakým způsobem budou DS pracovat, zda používání pro ně 

nebude příliš složité a jakým způsobem budou citlivé údaje v DS zabezpečeny. Při zřizování a 

spouštění DS se potýkali s problémy s připojením a instalací certifikátu, což však vyřešili za 

pomoci technika, ze začátku ovšem nebylo na koho se obrátit o radu při dalších potížích. Na 

otázku, zda je lehké či těžké se naučit s DS pracovat, většina respondentů odpověděla, že je to 

jednoduché.  

2. Bezpečnost DS 

Většina podnikatelů považuje používání DS za bezpečné a rovněž zabezpečení DS 

shledává dostačujícím, jelikož se zneužitím DS ještě nesetkala.  

3. Zaměstnanci PO ošetřující DS a jejich přístup k DS 

 Více jak polovina dotazovaných podnikatelů neudělila oprávnění k přístupu do jejich 

DS dalším osobám, ani o této možnosti neuvažují do budoucna, snad jen z důvodu nedostatku 

času a vytíženosti své osoby, jinak schránku zvládají kontrolovat sami. Zbytek respondentů 

oprávnění udělilo právě kvůli nedostatku času svým zaměstnancům nebo externímu 

zaměstnanci, přičemž dotyčné nebylo třeba nijak speciálně zaškolit. Tito zaměstnanci se 

k oprávnění stavěli jako profesionálové a brali to jednoduše jako novou náplň jejich práce. 

4. Změna přístupu k DS po určité době používání 

 Postoj podnikatelů k DS po určité době používání zůstal stále stejný. Někteří mají na 

DS kladný názor, jelikož velké pozitivum shledávají v úspoře času, jiní naopak zastávají 
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negativní stanovisko, jelikož musí zaměstnávat dalšího zaměstnance, aby jim jejich DS 

ošetřoval. V dnešní době se podnikatelé potýkají většinou s problémy s připojením a 

s elektronickými podpisy. 

5. Fikce doručení 

 Žádný z dotazovaných respondentů se nedostal do situace, kdy nemohl svoji DS 

zkontrolovat delší dobu než 10 dní, tudíž se nesetkali s problémy v souvislosti s fikcí doručení 

a 10 denní lhůtu pro zkontrolování příchozích zpráv většina považuje za dostačující. Většina 

také souhlasí s touto právní úpravou doručování datových zpráv.  

6. Úspornost 

Pro více než polovinu podnikatelů znamená používání DS úsporu času, avšak o 

finanční úspoře nemají jasné představy ani tuto částku nepovažují za podstatnou. 

7. Pozitivní a negativní odezvy podnikatelů z praxe 

 Většina podnikatelů je s DS spokojena a přínos DS pro podnikatele shledává 

především v úspoře času a práce, jelikož nemusí pořád chodit na úřady, mohou problémy řešit 

okamžitě a mají možnost odesílat podání na poslední chvíli. Nedostatek vidí ve změně 

grafiky, vlivem toho se práce s DS stala složitější, v tom, že DS nekomunikují se všemi 

počítačovými programy a také je nutné všechny dokumenty převést do formátu xml. 

 Mnozí by si přáli především zjednodušit komunikaci sjednocením adres do jedné 

centrální s jediným heslem a zrušit nutnost konverze dokumentů. Při dotazu, zda by 

doporučili fyzickým osobám si DS zřídit se podnikatelé shodli na tom, že by nedoporučili DS 

fyzickým osobám, jelikož si myslí, že je drobní řemeslníci nepotřebují a navíc by mohli mít 

problém zvládat pravidelně kontrolovat DS z hlediska gramotnosti a časové vytíženosti. 
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Příloha č. 2: Doplňkové služby k DS a jejich ceny 

 V návaznosti na kapitolu o úspornosti, jsme zjistili, jaké nabízí pošta doplňkové služby 

k DS a jejich aktuální ceny. 

Poštovní datová zpráva 

Poštovní datová zpráva slouží ke komerční komunikaci. Použití je vhodné, když 

účastníci elektronické komunikace požadují podání dokumentu právně prokazatelným 

způsobem. Poštovní datová zpráva může nahradit osobní kontakt například v případě 

uzavírání smlouvy, ohlášení změny nebo při jiných úkonech vyžadujících elektronický 

podpis. S touto službou úzce souvisí také Odpovědní a Dotovaná datová zpráva.  

Z ceníku pošty vyplývá, že jedna poštovní datová zpráva přijde odesílatele na 11,68 

Kč. Pokud se však podnikatel rozhodne využívat této služby více, sjedná si s Českou poštou, 

s. p. smlouvu a platí měsíční poplatek, díky němu ho může přijít tento způsob komunikace 

levněji. 

Ceník poplatků 

Odeslání Poštovní datové zprávy 

(Cena / 1 PDZ) 

11,68 Kč 

Odeslání Odpovědní datové 

zprávy 

11,68 Kč 

Odeslání Dotované datové zprávy 11,68 Kč 

Měsíční poplatek za využívání služby 

Počet zpráv odeslaných v měsíci Cena / měsíc 

1 - 10 50 Kč 

11 -   50 35 Kč 

nad 50 20 Kč 

Ceny jsou bez DPH. 

 

Bezpečný klíč k datové schránce 
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 Vyššího stupně bezpečnosti může uživatel dosáhnout pomocí Bezpečného klíče 

k datové schránce, který zvýší bezpečnost přístupu do DS a opatří elektronickou komunikaci 

zaručeným elektronickým podpisem. O jeho ceně se zájemce může informovat na pobočkách 

pošty. Dále jsou podnikatelům nabízeny další autentizací metody (SMS autentizace a OTP 

autentizace) rozšiřující standardní způsob přihlašování o další prvek s časově omezenou 

platností. Tato část hesla je proměnlivá, a tedy platí pouze pro určitý čas nutný pro přihlášení 

a právě pro jedno přihlášení. SMS autentizace stojí 3 Kč a OTP autentizace je zdarma. 

 SMS upozornění k datové schránce 

Díky SMS upozornění se uživatel dozví o příchozích zprávách i o jejich typu, i když 

se právě nachází mimo dosah internetu. Tato služba může být užitečná pro podnikatele 

z hlediska fikce doručení, může tak předejít nepříjemnostem týkajících se nedodržení 

desetidenních lhůt. Cena této služby je 3 Kč za jednu SMS zprávu včetně DPH dle platných 

právních předpisů. 

Dlouhodobé úložiště datových zpráv 

 Pokud uživatel vyžaduje bezpečnou a garantovanou archivaci datových zpráv po dobu 

delší než 90 dní, může si objednat tuto službu. Cena se odvíjí od kapacity stanovené podle 

počtu uchovávaných zpráv, k níž se připočítává ještě DPH. Tato služba je poskytována na 

období jednoho roku. 

Název služby Kapacita (počet datových zpráv) Cena [Kč bez DPH] 

DUDZ 100 100 1 200,- 

DUDZ 200 200 2 200,- 

DUDZ 500 500 5 400,- 

DUDZ 1000 1 000 10 500,- 

DUDZ 2000 2 000 19 900,- 

DUDZ 5000 5 000 48 000,- 

 

Zdroj: Datové schránky - Doplňkové služby. In: Česká pošta [online]. 2011. Dostupné z: 

<http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/datove-schranky/default.htm>. 


