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Anotace 
 

V předloţené práci je zpracován přehled Informačního systému datových schránek. 

V úvodu je vysvětleno co to je e-Government a z jakých částí se skládá. Následně je 

vysvětlen pojem informační systém datové schránky, legislativa. V další části jsou popsány 

a zhodnoceny technologie a technologické části informačního systému, které mají zásadní 

vliv na uţivatele v praxi. Dále je pak uvedena datová schránka a její moţnosti v revoluční 

přeměně komunikace státních úřadů a občana. Její novorozenecké nemoci a moţné 

ohroţení z řad internetových zlodějů. Následně je nastíněna vazba informačního systému 

datové schránky s informačním systémem uţivatele. Závěrem je provedeno zhodnocení 

informačního systému datové schránky za jeho zatím krátkou dobu působení a návrh 

dalšího směru jak ho přiblíţit k plné spokojenosti nás uţivatelů. 
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Summary 
 

In the present work is a review of the Information System data pages. The introduction 

explains what is e-Government and what parts are composed. Then explains the concept of 

information system data boxes, legislation. In the next section are described and evaluated 

the technology and technological information system, which have a substantial impact on 

users in practice. It is then given data box, and the possibility of revolutionary 

transformation in the communications offices of state and citizen. Her newborn illness and 

possible threats from the Internet thieves. Then outlined the bond information system data 

boxes with information system users. Finally, it is an assessment of the information system 

data boxes in his far short time for further action and direction as we approach the full 

satisfaction of our users. 
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Seznam pouţitých zkratek  

České zkratky 

CMS    Centrální místo sluţeb 

Czech POINT  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČÚZK    Český úřad zeměměřičský a katastrální 

ID   Identifikační číslo osoby 

ISDS    Informační systém datových schránek 

ISZR   Informační systém základních registrů     

KIVS   Komunikační infrastruktura veřejné správy 

ORG   převodník identifikátorů fyzických osob 

OSVČ   Osoba samostatně výdělečně činná 

ROB   Registr obyvatel 

ROS    Registr osob 

RPP   Registr práv a povinností 

RUIAN   Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

 

Cizojazyčné zkratky 

AES   Advanced Encryption Standard 

DOC   MS Word Dokument 

DHM   Diffie, Hellman, Merkle 

GIF   Graphics Interchange Format 

HTML   HyperText Markup Language 

HTTPS   Hypertext Transfer Protocol 

ISDOC   Information System Document 

JPG,JPEG,JFIF Joint Photographic Experts Group File Interchange Format 

LGPL   Lesser General Public Licence 

MP2/MP3  MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3 

MPEG1/2  Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2 

ODP   Open Document Presentation 

ODS   Open Document Spreadsheet 

ODT   Open Document Text 

PDF   Portable Document Format 

PDF/A   Portable Document Format for the Long-term Archiving 

PNG   Portable Network Graphics 

PPT   MS PowerPoint Presentation 

RSA   Ronald Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman 

RTF   Rich Text Format 

SOAP   Simple Object Access Protocol 

TIFF   Tagged Image File Format  

TLS   Transport Layer Security 

TXT   prostý text 

XML   Extensible Markup Language Dokument 

XLS   MS Excel Spreadsheet 

WAV   Waveform Audio Format 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://cs.wikipedia.org/wiki/SOAP
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1 Úvod  

Jiţ mnoho let jsme všichni zvyklí pouţívat papír a pero. Občan, který od úředníků něco 

poţaduje, vezme papír, napíše ţádost či stíţnost a zajde s tím na úřad. Musí jim to dát 

písemně, s vlastnoručním podpisem a všemi k tomu potřebnými podklady  

a dokumenty. Úředník sám jiţ nemusí nic shánět. Opačně je to podobné, úředník něco 

rozhodne, napíše to na papír, podepíše, přidá razítko a nechá doručit občanovi. 

Stejné je to i mezi úředníky komunikujícími mezi sebou. Vliv moderních technologií, 

který nás obklopuje v našem ţivotě nejde zastavit a tak se nezadrţitelně dostává i do 

veřejné správy a tedy i k občanům. Stále více spisů je v elektronické formě, stávající 

registry a spisové banky dat se skenují a převádí do elektronické formy (například 

digitalizace map a agend katastrů). 

Česká republika se před několika lety pustila do dlouhého a náročného projektu 

nazvaného „e- GOVERNMENT“ – tedy volně přeloţeno jako elektronické vedení či řízení 

veřejné správy tak, aby vyhovovala nárokům společnosti, ve které rozhodující část 

ekonomických i soukromých aktivit lidí představuje nakládání s informacemi a to hlavně 

v elektronické podobě. Cílem a smyslem e-Governmentu je reformovat veřejnou správu  

a tím umoţnit komfortní, bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou komunikaci občana 

s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu ţivotních situací.  

Toto téma jsem si vybral pro jeho aktuálnost a velkou budoucnost v novém systému 

komunikace s úřady, která se dotýká kaţdého z nás. Zatím jsme kousek od startu, je plno 

nevyřčeného a mnoho dohadů vycházejících z kaţdodenní praxe, ale je to dlouhodobá 

záleţitost a uvidíme jak to dopadne za pár let. A pokud se dojde aţ k jeho úplnému 

začlenění do stávajících systému ve veřejné správě a budeme ho plně vyuţívat v běţné 

praxi, myslím si, ţe bude nám uţivatelům přínosem v komunikaci s úřady. 
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2 Informační systém datové schránky (ISDS) 

Pro Informační systém datových schránek bylo nejdůleţitější přijetí zákona  

o e-Governmentu a to zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů (dále jen „zákon 300/2008 Sb.). 

Tento zákon byl 25. června 2008 nejprve schválen PSP ČR, poté ho 17. července 2008 

schválil senát PČR, publikován byl ve sbírce zákonů 19. srpna 2008 a účinnost měl od 

1.července 2009. Od tohoto data vstupuje v platnost změna v úřadování a hlavně 

komunikaci mezi všemi zúčastněnými. [4], [1] 

Záštitu nad ISDS vzalo Ministerstvo vnitra a má zde roli: 

 Nejvyššího garanta 

 Správce informačního systému 

 Vydává prováděcí vyhlášky 

 Kontroluje provoz informačního systému 

 Nakupuje provozní sluţby od drţitele poštovní licence 

Provozovatelem systému ISDS je Česká pošta, s. p., sluţby kvalifikované digitální 

kryptografie pak Post Signum. 

2.1 Provozní řád ISDS 

Provozní řád ISDS je souhrn ustanovení a pravidel vybraných z dokumentů, kterými se 

řídí Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta a spolupracující subjekty a které jsou závazné pro 

provoz ISDS. [4] 

ISDS je zřízen a provozován na základě zákona č.300/2008 Sb. o elektronických 

úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR.  

Provozovatelem ISDS je drţitel poštovní licence, Česká pošta, s.p.. [3] 

ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.,  

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento systém, tedy má zajišťovat průkaznou, bezpečnou a rychlou 

komunikaci mezi Orgány veřejné moci, právnickými osobami, případně fyzickými osobami 

podnikajícími a fyzickými osobami. 

S ISDS je moţné komunikovat pomocí webového prohlíţeče nebo rozhraní spisových 

sluţeb. Tento přístup je autorizován oprávněnou osobou nebo administrátorem. Třebaţe se 

jedná o běţné dynamické HTML zabezpečené TLS, které zvládají všechny moderní 

webové prohlíţeče, nezbytným doplňkem je zásuvný modul a samostatná aplikace 

602XML Filler. Tento nástroj zdarma dodává firma Software602. Jedná se 32bitovou verzi. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PostSignum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTML
http://cs.wikipedia.org/wiki/TLS
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=602XML_Filler&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software602
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Druhé veřejné rozhraní je zaloţeno na protokolu SOAP nad HTTPS. Toto rozhraní 

umoţňuje automatizované napojení spisových sluţeb firem a jiných komunikačních 

systémů. [3] 

Kromě státem nabízeného webového prostředí, které opomíjí rozličné způsoby 

připojení z různých zařízení (například z mobilního telefonu), vyvinuli nezávislí 

programátoři následující klientské programy: [17], [14], [9] 

 dsgui – aplikace v Pythonu, svobodná licence, 

 JAVA_ISDS – knihovna v Javě, otevřený zdrojový kód, 

 Konektor – aplikace nebo serverové řešení v .NET, freeware nebo placený  

               uzavřený software, 

 libisds – knihovna v jazyce C, licence LGPL-3, 

 Multischránka – aplikace pro prostředí AIR, freeware nebo placený uzavřený  

               software, 

 Recomando – aplikace nebo webové rozhraní v .NET, freeware nebo placený  

               uzavřený software .[17] 

2.2 eGON – jako symbol e-Governmentu  

 Je v přeneseném významu ţivý organismus, vstřícný, jednoduchý a funkční, ve kterém 

vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci  

a ţivotní funkce eGONa (viz obrázek č.1) zajišťují čtyři pilíře: [11] 

 

 

   Prsty: Czech POINT - soustava snadno 

dostupných kontaktních míst 

   Oběhová soustava: KIVS – Komunikační 

infrastruktura veřejné správy, zajišťující 

bezpečný přenos dat 

   Srdce: Zákon o eGovernmentu  - zákon  

o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi č.300/2008 Sb. 

   Mozek: Základní registry veřejné správy  

- bezpečné a aktuální databáze dat o občanech  

a státních i nestátních subjektech 

 

 

 Obrázek č. 1 EGon – symbol eGovernmentu 

  Zdroj: [23] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://labs.nic.cz/datove-schranky/
http://github.com/xrosecky/JAVA_ISDS
http://dl.digi-trade.cz/DataBoxes/Download.aspx
http://xpisar.wz.cz/libisds/
http://www.multischranka.cz/
http://www.recomando.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/czech-point-kontaktni-mista-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ega-cili-zakon-o-egovernmentu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-verejne-spravy.aspx
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2.2.1 Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

Jedná se o kontaktní asistované místo výkonu veřejné správy zřízené většinou na 

místním úřadě, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích 

Hospodářské komory a také v kancelářích notářů. Je to nejpohodlnější způsob, jak  

z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.  

Czech POINTy konečně řeší problémy obyvatel s dojíţděním do vzdáleného města pro 

různé výpisy, obcházením úřadů apod. Na Czech POINTu můţe kaţdý člověk zaţádat  

o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zaţádat o datovou schránku, či 

provést autorizovanou konverzi na ţádost. [11], [12], 

2.2.2 Komunikační infrastruktura veřejné správy 

Komunikační infrastruktura veřejné správy neboli KIVS jednoduše řečeno představuje 

sjednocení různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě.  

Přínosem KIVSu je jak zefektivnění sluţeb, tak výrazné úspory.  

Budování KIVS bylo zahájeno v roce 2007, v situaci, kdy paralelně vedle sebe 

existovaly a přibývaly další a další datové linky od jednotlivých ministerstev a úřadů. 

Primárním cílem zavádění KIVS bylo vytvoření jednotné datové sítě, která poskytne 

bezpečné připojení a vysoký standard nabízených sluţeb. Druhým cílem bylo odstranění 

monopolu poskytovatelů datových sluţeb. Vypsání soutěţí na poskytování datových sluţeb 

navíc vedlo k zapojení dalších dvou operátorů - kromě Telefoniky O2 se zapojily GTS 

Novera a konsorcium T-Systems a ČD Telematika. [25], [13] 

Jiţ za krátkou dobu realizace projektu KIVS přinesl systém úspory v hodnotě více neţ 

250 milionů Kč. Úspory jsou k dispozici uţivatelům systému, kteří je mohou vyuţít pro 

investice do informačních systémů a získat tak kvalitnější nebo rychlejší připojení a tím 

pádem i zlevnění sluţeb díky konkurenčnímu prostředí.  

KIVS je cestou k efektivnímu propojení mezi orgány a informačními systémy veřejné 

správy, umoţňující jak zajištění bezpečného přenosu dat, tak nastavení jednotlivých 

procesů komunikace mezi zúčastněnými subjekty. Prostřednictvím KIVSu jsou propojeny 

orgány veřejné správy například s registry nebo Czech POINTy. V současné době se 

připravuje na integraci do KIVSu digitální mapa veřejné správy. [11] 

2.2.3 Zákon o eGovernmentu   

Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových 

schránek a úkony s tím související jsou: [26] 

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

dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 zákon č. 301/2008 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23
http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/389
http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/362
http://www.mvcr.cz/clanek/digitalni-mapa-verejne-spravy.aspx
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 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

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

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.,  

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon  

o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách 

 vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby (dále jen 

„spisová vyhláška“) 

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

konverze dokumentů 

 vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností uţívání informačního systému 

datových schránek  

2.2.4 Základní registry veřejné správy 

Vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by řešily dosavadní potíţe 

související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází, je jedním  

z pilířů elektronizace veřejné správy. Proto také registry symbolizují eGONův mozek, bez 

nějţ by celé fungování eGovernmentu v České republice bylo málo efektivní. [1], [13] 

Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona  

č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb. o elektronické podpisu 

na počátku roku 2009. Tyto zákony vytvářejí předpoklad pro spuštění systému od 1. 7. 

2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. [13] 

Datové schránky jsou velkou změnou, avšak tou největší bude vybudování základních 

registrů tak, aby se mohlo přejít na úplnou a bez kolizní elektronickou komunikaci mezi 

občanem a veřejnou správou. Budování těchto registrů bude znamenat změnu snad kaţdé 

evidence vedené ve veřejné správě. Část kaţdé evidence se bude muset vymazat a příslušná 

nová data se budou muset přebírat z centrálně umístěných základních registrů. Půjde o ty 

údaje, které se v různých evidencích znovu opakují (bydliště, stav apod.) a jejichţ změnu 

musí občan správně sám ohlásit všem jednotlivým evidencím. Po vybudování základních 

registrů a jejich zavedení do praxe se vše radikálně změní. Potom bude stačit nahlásit 

změnu třeba bydliště na jediném místě a tato změna se promítne automaticky do všech 

dalších evidencí. [1], [13], [20],  

Ministerstvo vnitra ČR po souhlasu vlády s financováním základních registrů právě  

1. září 2009 vypsalo veřejné zakázky na realizaci těch základních registrů, které budou  

v jeho gesci: [5] 

Ministerstvo vnitra 

1. Informačního systému základních registrů ISZR  

2. Registru práv a povinností RPP 

3. Registru obyvatel ROB 

 Mimoto budou zřízeny ještě dva další základní registry v gesci jiných subjektů: 

registr osob ROS (v gesci ČSÚ) a registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

RUIAN (v gesci ČÚZK). [21] 

http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-jednomyslne-schvalila-zpusob-financovani-zakladnich-registru.aspx
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6002613402001
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6002610002001
http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6002609802001


Bohumil Tůma: Komunikační strategie s datovou schránkou 

2010                                                                     6 

 Základem registrů je referenční údaj. Je brán jako údaj aktuální, zaručený a platný, bez 

toho aniţ by se musel ověřovat. Bude přebírán ze systému základních registrů  

a vyuţívám pro konkrétní úkony. [27] 

Základní registry budou celkem čtyři: 

 Registr obyvatel - ROB 

- obsahující základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje 

patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství 

 Registr práv a povinností - RPP 
- obsahující referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu 

k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod.  

- slouţí jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých 

registrech 

 Registr osob - ROS 

- obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech 

veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdruţení a církve 

 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN 
- spravující údaje o základních územních a správních prvcích 

Dále vznikne nový státní úřad, který bude mít na starosti Informační systém základních 

registrů tzv. ISZR, pod který budou spadat čtyři základní registry. Důleţitým prvkem 

systému bude převodník identifikátorů fyzických osob - tzv. ORG, jeţ bude v gesci Úřadu 

pro ochranu osobních údajů.  Činnost ORG je pro ochranu osobních údajů v celém systému 

základních registrů zcela klíčová. ORG bude jedinou institucí, která dokáţe přepočítávat 

agendové identifikátory z jednoho registru pro druhý.  Uţ tedy nebude moţné díky znalosti 

rodného čísla získat o tomto obyvateli informace prakticky z kaţdého informačního 

systému veřejné správy, jako to lze nyní. Důleţitosti činnosti ORG bude odpovídat i jeho 

zabezpečení, jeţ bude srovnatelné se špičkovou bankou. [27] 

2.3 Elektronický občanský průkaz 

Spolu se zavedením základních registrů se chystá i změna občanských průkazů. Ty se 

pravděpodobně začnou vydávat uţ od 1. července 2010. Elektronický občanský průkaz 

bude mít velikost platební karty. Jeho bezpečnost bude posílena zavedením tzv. 

bezpečnostního osobního kódu pro ověření totoţnosti drţitele dokladu. Tedy něco jako PIN 

u platebních karet. Omezí se tím moţnost zneuţití odcizených a ztracených občanských 

průkazů. Za poplatek bude rovněţ moţné získat nadstandardní občanský průkaz  

s elektronickým čipem, kde budou zapsány další údaje, jako je například elektronický 

podpis. [20] 

 

 

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/clanky/urednim-obsilkam-kvuli-e-obcankam-neunikneme-mozna/
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3 Pouţité technologie 

3.1 Datová schránka 

Datovou schránku lze srovnat s běţným e-mailem obsluhovaným přes webové rozhraní. 

Je to podobné elektronické úloţiště jako e-mail, ale systém doručování a odesílání je 

samostatný a s internetovým provozem není funkčně propojen. Datová schránka má 

ověřeného majitele, vysokou míru zabezpečení a je určena k doručování elektronických 

dokumentů mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami a orgány veřejné moci mezi 

sebou. Od 1. ledna 2010 pak mohou datovou schránku vyuţívat i soukromé právnické  

a fyzické subjekty mezi sebou. Datové schránky zřizuje Ministerstvo vnitra. [6] 

 

Datová schránka nám umoţňuje: 

 Odesílání a přijímání zpráv 

 Přijímat doklady o doručení a o dodání 

 Ověřovat zda adresát má datovou schránku 

 Zjišťovat stav odeslaných zpráv 

 Pracovat s elektronickým formuláři 

 

S datovou schránkou máme garantované doručení coţ znamená, ţe zpráva, která je 

odeslána pomocí schránky, je garantovaně doručena příjemci. Právní povaha úkonu 

s datovou schránkou je stejná, jako kdyby byl učiněn písemně. Zprávy, které dojdou do 

schránky jsou po deseti dnech automaticky povaţovány za doručené tzv. fikce doručení, 

aniţ ji příjemce otevřel nebo se přihlásil do schránky. Řízení tak lze provést i bez 

přítomnosti obviněného z přestupku. Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád § 24. Doručení 

dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. [6] Rozlišujeme 

čtyři druhy datových schránek (viz obrázek č.2): 

    

                 

 Datová schránka orgánu 

veřejné moci 

 Datová schránka 

právnické osoby 

 Datová schránka 

fyzické osoby 

podnikající (OSVČ) 

 Datová schránka 

fyzické osoby 

 

 

 

 
                       obrázek č. 2 Typy datové schránky 

                                                 Zdroj: [8] 
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3.2 Elektronická datová zpráva 

Elektronickou datovou zprávu uvádí §19 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Kaţdá datová zpráva, která je odeslána do 

ISDS je tvořena obálkou, stejně jako dopis a vlastním obsahem, kterým jsou v případě 

datové zprávy přílohy. Obálka je tedy tvořena elektronickou značkou tzv. e-razítko  

a časovou značkou, coţ je kvalifikované časové razítko. Tato obálka nemá ţádné „tělo 

zprávy“ jako má e-mail.  

Maximální velikost datové zprávy je 10 MB. Pokud přijde uţivateli datová zpráva do 

schránky, je podle nastavení uţivatele schránky odeslána informační zpráva o příchodu 

nové zprávy a to SMS-kou na mobil za poplatek ( 3Kč) nebo na e-mail zdarma. Díky 

tomuto upozornění není potřeba stálého hlídání. Můţe se však stát, ţe upozornění na přijatý 

dokument do schránky zadrţí při špatném nastavení antispamový filtr. Kaţdá datová 

zpráva je po uplynutí 90 dní vymazána ze systému datových schránek. Pokud chce uţivatel 

aby dokument byl právně platný i po této době musí si za poplatek pořídit sluţbu České 

pošty a tou je datový trezor, nebo si zaplatit konverzi do listinné podoby anebo zprávu 

přenést do svého vlastního úloţiště. [6] 

Co tedy udělá oprávněná nebo pověřená osoba s přijatou datovou zprávou? Moţností je 

hned několik. Datovou zprávu: 

 přečte a ta po uplynutí 90 dní zmizí, 

 uloţí ve svém počítači, 

 uloţí ke konverzi, 

 vytiskne (kopie zprávy ovšem nemá právní hodnotu), 

 odešle jinému úřadu, případně od roku 2010 jiné fyzické nebo právnické osobě 

Datovou schránku je doporučeno nepouţívat na doručování těchto typů datových zpráv: 

a) strukturovaná data vyměňovaná mezi dvěma aplikacemi, která nemají z pohledu 

legislativy povahu podání,  

b) dokumenty o velkých formátech, kde se předpokládá významná velikost jejich 

elektronické podoby (která výrazně překročí povolený limit datové zprávy) anebo 

které orgán veřejné správy vede v listinné podobě a nemá adekvátní prostředky pro 

jejich převedení do elektronické podoby (např. formát A3 a větší). Typicky se jedná 

např. o nákresy, plány nebo mapy velkých formátů, kde velikost elektronického 

dokumentu můţe dosahovat stovky MB i více, 

c) komunikace orgánu veřejné správy sama se sebou (komunikace samosprávy  

a přenesené působnosti – např. město jako účastník stavebního řízení ve svém 

obvodu).  

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou: 

a) pdf (Portable Document Format) 

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 

c) xml (Extensible Markup Language Document) 

d) fo/zfo (602XML Filler dokument) 

e)  html/htm (Hypertext Markup Language Document) 

f)  odt (Open Document Text) 

g)  ods (Open Document Spreadsheet) 
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h)  odp (Open Document Presentation) 

i)  txt (prostý text) 

j)  rtf (Rich Text Format) 

k)  doc (MS Word Document) 

l)  xls (MS Excel Spreadsheet) 

m)  ppt (MS PowerPoint Presentation) 

n)  jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) 

o)  png (Portable Network Graphics) 

p)  tiff (Tagged Image File Format)  

q)  gif (Graphics Interchange Format) 

r)  mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2) 

s)  wav (Waveform Audio Format) 

t)  mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) 

u)  isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší 

 

3.3 Elektronická značka 
 

Dle zákona č. 227/2000Sb. o elektronickém podpisu a jeho novela zavádí zcela nový 

pojem „Elektronická značka“ a „označující osoba“. Elektronická značka je obdobou 

elektronického podpisu. Rozdíl je především v pouţití, kdy elektronickou značku pouţívají 

jak fyzické osoby, tak i právnické osoby a i orgány státní moci. Tyto subjekty, pakliţe 

vlastní nástroj pro vytváření elektronické značky, kterou označují datovou zprávu, jsou 

osoby označující. 

 

 3.4  Elektronický podpis 

 
Je to certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci. 

Splňuje poţadavky dané zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  

a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona 226/2002 Sb. Tento certifikát se 

vydává u certifikační autority. Nejen, ţe je v podstatě nezfalšovatelný, ale v některých 

oblastech jde dokonce dál, neţ podpis klasický. Například umoţňuje ověřit integritu 

podepsaného dokumentu. Elektronický podpis se vydává na jeden rok a poté se musí 

obnovit. [23]  

Cena za zřízení elektronického podpisu se liší podle certifikační autority, která podpis 

vydává. Česká pošta ho zřizuje za 160 Kč, První certifikační autorita a.s. 495 Kč za verzi 

Standart a 1230 Kč verze Komfort. 

3.4.1 Princip elektronického podpisu (někdy také digitální podpis)  

Elektronický podpis funguje na principu asymetrického šifrování. Z podpisovaného 

dokumentu se nejprve vhodnou hashovací funkcí pořídí takzvaný otisk dokumentu, coţ je 

datový řetězec o pevné délce, který jednoznačně charakterizuje text dokumentu a určuje, ţe 

dokument nebyl pozměněn. Tento otisk je poté zašifrován soukromým tajným klíčem 

autora podpisu. Výsledkem je elektronický podpis, který spolu s původním textem tvoří 

elektronicky podepsaný dokument. Protoţe se nešifruje celý dokument, ale jen otisk, je 

šifrování poměrně rychlé a hardwarově nenáročné. 
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Je-li třeba elektronický podpis posléze ověřit, stačí aby příjemce dešifroval  

a porovnal otisk s otiskem získaným při dešifrování pomocí veřejného klíče podepisujícího. 

Pokud dešifrovaný otisk odpovídá otisku, který vytvoříme z původního dokumentu, 

elektronický podpis je pravý. Protoţe k tajnému klíči má po celou dobu přístup jen autor 

podpisu, je tak zajištěna autenticita a nepopiratelnost podepisovaného dokumentu (tj. ţe 

podepsán je skutečně jen vlastník certifikátu). Svůj veřejný klíč certifikuje certifikační 

autorita sama zvláštním certifikátem nebo certifikátem jiné certifikační autority. 

 Přestoţe zákon o elektronickém podpisu platí jiţ od roku 2000, stále se elektronický 

podpis pouţívá především při komunikaci s orgány veřejné správy. Vyhodnocení 

příslušných certifikátů je součástí prověrky daného elektronického podpisu. 

3.4.2 Šifrování DHM 

„Klasickou symetrickou šifru si lze představit jako okovanou truhlu s masivním 

visacím zámkem a dvěma k němu patřícími klíči. (viz obrázek č. 3) Jeden z klíčů si 

necháte, druhý předáte budoucímu příjemci zprávy, např. při osobním setkání. Chcete-li 

pak příjemci poslat zprávu, umístíte ji do truhly, tu dobře zamknete a odešlete ji obvyklým 

způsobem veřejnou cestou, např. poštou. Příjemce pak svým klíčem (sourozencem vašeho 

klíče) truhlu odemkne a zprávu si přečte. Nikdo jiný se ke zprávě nemůţe dostat - nemá 

stejný klíč. 

           

 

 

 

 

 

                         obrázek č. 3 Symetrické šifrování 

                                   Zdroj: [23] 

Všechny dřívější šifry se zabývaly masivností zámku a nerozbitností celé truhly, neboť 

ty vypovídají o celkové bezpečnosti. Podstatnou nevýhodou tohoto způsobu šifrování je 

však nutnost bezpečného předání hesla (klíče) mezi (šifrujícím) odesílatelem 

a (dešifrujícím) příjemcem zprávy. V tom právě spočívá výjimečnost systému DHM 

a asymetrického šifrování vůbec. [22] 

Nevýhoda se ještě zvýrazní, vyměňuje-li si zašifrované zprávy větší mnoţství lidí, 

z nich někteří se navíc navzájem nemají k jednotlivým textům dostat. V takovém případě je 

potřeba bezpečně distribuovat celé knihy hesel (sady klíčů). Oříškem je i bezpečnost hesel, 

čím déle se pouţívají, tím spíše hrozí jejich prozrazení protivníkovi (zcizení klíčů). Je tedy 

nutné všechna hesla často obměňovat, coţ ještě zvyšuje nároky na distribuci. U větších 

organizací jde o sloţitý logistický problém, s jakým si např. za druhé války vojenské 

organizace dokázaly poradit jen s velkými obtíţemi a náklady. 

Výzvou kryptografům tedy bylo odstranit nutnost předchozího předání klíče a umoţnit 

tak rozšíření bezpečného šifrování i mezi jednotlivce a malé společnosti. 
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Jak funguje DHM? (viz. obrázek č. 4) Problém se podařilo vyřešit aţ v 80. letech 

minulého století. V červenci 1976 byla zveřejněna metoda distribuce klíčů nazvaná DHM 

(podle svých objevitelů Diffie, Hellman, Merkle).  

           

 

 

 

 

 

 

                                                      obrázek č. 4 Šifrování DHM 

                            Zdroj: [22] 

 

Vraťme se k našemu příkladu s truhlou. Váš spojenec nemá klíč od visacího zámku, 

kterým jste truhlu zamkli. Vezme však svůj zámek a tím truhlu také zamkne – na truhle 

jsou nyní dva zámky. 

Takto zamčenou truhlu vám vrátí, vy svůj zámek sundáte a pošlete mu ji zpět. On jiţ 

jen odemkne svůj zámek a zprávu si přečte. Ke zprávě se celou dobu nemohl dostat nikdo 

cizí, truhla byla stále zamčena alespoň jedním zámkem. 

 

Systém DHM má však tři nevýhody: 

 Šifry nejsou zámky, nelze je sundávat v libovolném pořadí, obvykle je nutné zprávu 

dešifrovat opačným postupem neţ byla zašifrována (podobně jako kdyţ si přes ponoţky 

obujete boty, nemůţete si pak sundat ponoţky a boty mít stále na noze). Problém se 

nakonec podařilo vyřešit vynálezem šifer, u kterých na pořadí šifrování a dešifrování 

nezáleţí. 

 Nevýhodou je i celková náročnost. Zpráva mezi odesílatelem a příjemcem cestuje 

třikrát a je také nutné ji celkem dvakrát zašifrovat a dvakrát rozšifrovat. S vyuţitím 

dnešních počítačů pro šifrování, a telefonu, rádia či internetu pro šíření zprávy však není 

problém nepřekonatelný. 

 Existuje jednoduchý způsob, jak do komunikace proniknout pomocí podvrţené 

zprávy, tzv. Man-in-the-middle-attack, útok muţe uprostřed. Ukáţeme si jej opět na našem 

příkladu. Pokud by někdo truhlu zachytil, neţ se dostane k příjemci, pověsí na ni vlastní 

zámek a truhlu pošle zpět. Odesílatel dostane tedy truhlu se dvěma zámky, tj. uvidíte to 

samé, jako by truhlu odeslal pravý příjemce. Sejme tedy svůj zámek a opět ji vrátí příjemci. 

V tu chvíli však jediný zámek, který ji zabezpečuje, je zámkem protivníka. I tento problém 

lze však vyřešit – odesilatel musí být schopen poznat zámek příjemce, i kdyţ jej sám 

nedokáţe odemknout. 

Je zřejmé, ţe problém obtíţné distribuce klíčů se systémem DHM podařilo vyřešit. 

Toto asymetrické řešení bylo proti dosud pouţívaným metodám symetrického šifrování 

poněkud nepraktické a těţkopádné, s vyuţitím moderní techniky však dobře pouţitelné. 
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Přesto se DHM nakonec příliš nerozšířilo, neboť se objevila jiná, mnohem praktičtější 

metoda, po svých objevitelích nazývaná RSA.“ [23] 

3.4.3 Šifrování RSA 

Pojmenovaná podle svých objevitelů Ronald Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman.  

„RSA je asymetrický algoritmus, coţ znamená, ţe pouţívá ne jeden, ale dva klíče: [23] 

 Veřejný klíč (public key) slouţí k zašifrování dat. Tento klíč není třeba nijak tajit či 

chránit, ba naopak. Kaţdý, kdo vám chce poslat zašifrovanou zprávu, ho musí mít  

k dispozici a je tedy nutné zajistit, aby ho mohl získat. 

 Soukromý klíč (priváte key, nazývaný téţ tajný klíč) slouţí k dešifrování dat. Tento 

klíč musíte naopak ţárlivě střeţit a ochraňovat. 

Mezi klíči pro symetrické algoritmy (jako je AES) a pro algoritmy asymetrické (jako je 

RSA) je zásadní rozdíl. Generování klíčů pro AES je jednoduché, protoţe klíčem můţe být 

cokoliv, jakákoliv dostatečně dlouhá náhodná hodnota. Proto se také v případě AES tak 

často pouţívají jednorázové klíče. Generování RSA klíčů je výpočetně dosti náročné, 

protoţe se nejedná o prosté sbírání chaosu, ale o výpočet extrémně velkých prvočísel. RSA 

klíče se obvykle pečlivě uchovávají a pouţívají se opakovaně. 

V případě RSA je také nutné pečlivě zvolit poţadovanou délku klíče. V případě AES je 

volba jednoduchá, v drtivé většině případů se pouţívá 256bitový klíč, tedy ten nejdelší, 

jaký algoritmus podporuje. U RSA s délkou klíče stoupá obtíţnost prolomení šifry, ale 

zároveň také náročnost všech operací s šifrováním spojených - generování klíče, šifrování  

i dešifrování, a to nikoliv lineárně. 

Zvýšíte-li délku klíče na dvojnásobek, zvýší se v průměru: 

 doba generování klíče 16×, 

 doba potřebná pro dešifrování (a další operace s tajným klíčem) 8×, 

 doba potřebná pro šifrování (a další operace s veřejným klíčem) 4×. 

Délka klíče tedy závisí na několika faktorech. Klíčová je samozřejmě míra důvěrnosti 

utajovaných dat a zejména doba, po kterou bude nutné je chránit. Pokud mají být data 

důvěrná třeba i za několik desítek let, je nutné volit vyšší délku klíče, protoţe je nutno 

počítat s vývojem výpočetní techniky v této době. Pokud budete data přechovávat po 

krátkou dobu, nemusíte tuto otázku řešit. 

Klíče o délce 512 bitů bylo moţno jiţ v roce 1997 prolomit s hardwarem v ceně za 

milión dolarů v době okolo osmi měsíců. V současné době se pouţívají klíče o délce 

alespoň 1024 bitů, pro obzvláště důleţité informace pak 2048 bitů. Nejdelší klíč, se kterým 

je na běţném HW moţné normálně pracovat, je 4069 bitů. 
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3.4.4 Uchovávání klíčů  

Pro uchovávání RSA klíčů se pouţívají tzv. kontejnery (key containers). Kontainerem 

je typicky soubor uloţený na harddisku počítače (a chráněný prostředky operačního 

systému), ale můţe jím být i speciální hardwarové zařízení. Například čipová karta nebo 

šifrovací token, připojovaný přes USB rozhraní. [25] 

Ochrana soukromého klíče je totiţ nejslabším článkem celého systému a jakékoliv 

implementace šifrování. Z praktického pohledu můţeme povaţovat všechny dnes 

standardně pouţívané implementace šifrovacích algoritmů za bezpečné a současnými 

prostředky neprolomitelné. Největší bezpečnostní riziko tedy představuje, ţe se dostane do 

nesprávných rukou samotný klíč. 

Ultimátní obranou je fyzické odstranění klíče ze systému, kdyţ se nepouţívá. Čipové 

karty a šifrovací tokeny mohou v tomto směru být velkou pomocí. Neslouţí totiţ jenom 

jako paměťové médium, na kterém je klíč uloţen, ale obsahují přímo kryptografický 

procesor, který provádí všechny operace s privátním klíčem. Klíč tedy kartu nikdy 

neopustí: je na ní vygenerován a veškeré operace s ním (dešifrování, podepisování…) 

probíhají přímo v jejím procesoru. Bývá dokonce hardwarově navrţena tak, ţe klíč není 

moţné získat a při pokusu o to se karta i s klíčem zničí.“ [23] 

3.5 Kvalifikované časové razítko 

Kdyţ píšeme dopis, tak kromě podpisu v dopise uvádíme datum a místo, kdy a kde 

jsme ten dopis napsali. Kdybychom toto datum neuvedli například ve smlouvě, byla by její 

platnost určitě sporná. Poţadovanou a neoddělitelnou součástí kaţdého písemného 

dokumentu tedy je podpis a datum jeho vzniku či platnosti.  

Právě toto v datové zprávě nám nahrazuje časové razítko. Časové razítko se řídí 

zákonem č. 440/2004 Sb. Je to nástroj, který nám přiřadí aktuální časový údaj k našemu 

dokumentu. Máme tedy důkaz o tom, ţe daný dokument existoval před daným časovým 

okamţikem. Dá se tedy zpětně ověřit.  

3.5.1 Kdy pouţijeme časové razítko 

Časové razítko pouţíváme především u dokumentů, které mají  dlouhou časovou 

působnost, například smlouvy nebo dokumenty v archívech. V takových případech je 

pravděpodobné, ţe budeme potřebovat po nějaké době ověřit pravost dokumentů. Původní 

certifikáty obvykle ztratily jiţ svou platnost. Protoţe není k dispozici údaj o datu a čase 

vzniku dokumentu, nelze porovnáním s dobou platnosti certifikátu odvodit, zda dokument 

byl regulérně podepsán v době platnosti certifikátu. [24] 

3.5.2 Autorita časových razítek 

Časové razítko (time stamp) vydává na poţádání takzvaná autorita časových razítek. 

Z dokumentu, který chceme opatřit časovým razítkem opatříme otisk a ten zašleme spolu 

se ţádostí autoritě časového razítka. Časové razítko se skládá především z aktuálního 

datumu, času, sériového čísla razítka a identifikace autority, která razítko vydala. 

Podrobnosti specifikuje RFC 3161. Všechny tyto hodnoty se připojí k dokumentu a vše se 

opatří elektronickým podpisem autority časových razítek. To celé se pak odešle zpět 
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ţadateli. Autorita, která časové razítko vydává nezná obsah daného dokumentu, protoţe na 

něm není nijak závislá. Vychází pouze z otisku a z něho nelze odvodit obsah. [24] 

3.5.3 Jak to vlastně pracuje 

Podepsali jsme elektronickou smlouvu na pronájem haly. Tu jsme elektronicky 

podepsali. Tato smlouva platí na dobu deseti let a podpis má ţivotnost standardně jeden 

rok. Po tu dobu certifikační autorita potvrzuje, ţe veřejný klíč patří osobě, která podepsala 

smlouvu. Tímto klíčem ověřujeme, ţe otisk dokumentu je stejný s otiskem při podpisu 

smlouvy. Po roce při případném ověřování tento klíč je klíčem k dané smlouvě, ale 

certifikát jiţ nám neříká komu ten klíč patří. Pokud zde bude přiloţené i časové razítko, 

stačí pak vyhodnotit toto razítko s dobou, kdy platil i certifikát daného klíče. Je tedy 

zřejmé, ţe podpis platil podepisující osobě. Smlouva se nemusí znovu podepisovat, jen se 

klíč rozšíří o časové razítko. [26] 

3.6 Konverze dokumentů 

Z nástupem datové schránky vzniká i problém co s dokumentem, který mi přišel do mé 

datové schránky. Pokud  ho budu potřebovat pro svoji informaci nebude jistě problémem 

takový dokument si vytisknout a přiznejme si, ţe takovéto převedení do listinné podoby 

vyuţívají dnes běţně i leckteré firmy. Tento dokument však postrádá to hlavní a to je 

certifikát originality, ţe data na takovém dokumentu jsou od podepsané osoby. Proto je 

potřeba  oboustranné autorizované konverze dokumentů. [28]  

S ISDS spolupracují kontaktní místa Czech POINT. Zde si můţe osoba zaţádat  

o autorizovanou konverzi dokumentu. 

 

Základní rozdělení konverze podle účelu 

 z moci úřední 

 na ţádost podle směru konverze 

 z elektronické do listinné podoby 

 z listinné do elektronické podoby 

 

3.6.1 Konverze z elektronické podoby do listinné  

Ve své datové schránce si přečtu přijatou zprávu a pokud ji budu potřebovat později 

v písemné podobě, vyberu si přímo ve své datové schránce volbu ODESLAT KE 

KONVERZI DO LISTINNÉ PODOBY. Tím odešlu dokument do centrálního úloţiště 

dokumentů a dostanu zpětně vyrozumění s číselným kódem, pod kterým je můj dokument 

v úloţišti uloţen. Potom si zajdu na kterékoli pracoviště Czech POINTU (Česká pošta, 

městský úřad) a tam mi po předloţení daného přístupového čísla provedou autorizovanou 

konverzi dokumentu.  

 

Pracovník kontaktního místa povede kontrolu:  

- časového razítka 

- platnost podpisu nebo elektronické značky 

- podpisu úředníka nebo elektronické značky úřadu 

Potom pracovník vygeneruje a vytiskne ověřovací doloţku a jedinečný hash údaj. Tyto se 

ukládají do centrální evidence ověřovacích doloţek pro pozdější ověření shody. 
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Tato ověřovací doloţka obsahuje: 

 datum vyhotovení ověřovací doloţky, 

 z kolika listů se skládá, 

 údaj, ţe obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

 název subjektu, který konverzi provedl, 

 pořadové evidenční číslo, 

 informaci o platnosti elektronického podpisu a číslo certifikátu, na kterém je    

               originální podpis zaloţen a firmu akreditovaného poskytovatele certifikátu, 

 datum a čas uvedené v kvalifikovaném razítku, číslo časového razítka a firmu,  

               která razítko vydala, 

 otisk úředního razítka a jméno osoby, která konverzi provedla, 

Potom jiţ mám na určitou dobu ověřený dokument. Tyto sluţby jsou ale zpoplatněny 

30 Kč za stránku A4 dokumentu. Myslím si, ţe je to docela drahé v případě několika 

stránkového vyrozumění od soudu, které je zcela běţné. 

 

3.6.2 Konverze z listinné podoby do elektronické 

S dokumentem, který chci převést si zajdu na nejbliţší pracoviště Czech POINTU  

a podám ţádost o převedení. Tam dokument převedou do elektronické podoby a opatří ho 

časovým razítkem, podpisem úředníka a ověřovací doloţkou. 

 

Ověřovací doloţka obsahuje: 

 datum vyhotovení doloţky 

 údaj o tom z kolika listů se skládá listinný dokument 

 informaci o tom, ţe vstup i výstup je totoţný 

 pořadové číslo konverze 

 kdo konverzi provedl 

 zda vstup obsahuje vodoznak, reliéf, embossing, raţbu, optický prvek nebo jiný  

               zajišťovací prvek 

 jméno osoby, která provedla konverzi 
 

Veškeré údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od 

provedení konverze. 
 

Konverze se neprovádí 

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

 jde-li o dokument v listinné podobě, jehoţ jedinečnost nelze konverzí nahradit,  

zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz,  

vojenskou kníţku, sluţební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský 

lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní kníţku, šek, směnku nebo jiný 

cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby, 

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

by mohly zeslabit jeho věrohodnost, 

 není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o 

1. prvopis, 
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2. vidimovaný (úředně potvrzený) dokument, 

3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, 

4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku   rozhodnutí        

             vydaného podle jiného právního předpisu, 

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

plastického razítka, 

 v případě provedení konverze na ţádost, nebyl-li dokument obsaţený v datové 

zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou 

elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, 

 jde-li o dokument obsaţený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné 

podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam, 

 pokud dokument nesplňuje technické náleţitosti. 

 

3.7 Spisová sluţba 

Spisová sluţba slouţí ke kompletní správě dokumentů, mezi které se počítají písemné, 

obrazové, zvukové a jiné záznamy vzešlé z činnosti organizace (případně  

z činnosti jejich předchůdců) nebo do organizace došlé (datové zprávy).To znamená dle 

přesně stanovené metodiky spravovat, třídit a archivovat rozsáhlé objemy jednotlivých 

záznamů, zajistit jejich přesnou evidenci a začlenění do spisů. Následně archivaci těchto 

spisů a posléze skartaci v tzv. skartačním řízení. [14] 

Spisová sluţba v rámci České republiky má přesně stanovené předpisy a zákony. Od  

1. ledna 2005 vstoupilo v platnost několik nový právních přepisů, které se týkají vedení 

spisové sluţby. [16]   

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě,  

 vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby,  

 zákon č. 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu,  

 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu,  

 vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. 

3.8 Datový trezor 

Datový trezor je jakousi sluţbou navíc od České pošty, která tak vychází vstříc 

uţivatelům datové schránky. Nechcete-li, aby byla vaše zpráva po uplynutí lhůty 90 dnů, 

po kterou je automaticky ukládána ve vaší datové schránce, vymazána, tak si nyní můţete 

aktivovat sluţbu Datový trezor, která je určena k ukládání doručených a odeslaných zpráv 

starších 90 dnů. Po aktivaci a zaplacení dané ceny za datový trezor jsou zprávy starší 90 

dnů přesouvány plně automaticky bez jakékoli nutnosti zásahu uţivatele. Tato sluţba však 

je zpoplatněna Českou poštou (viz obrázek č. 5). Zde si poté můţete zprávy archivovat, 

filtrovat a dále s nimi pracovat bez obav, ţe budou z důvodu uplynutí lhůty 90 dnů 

smazány. [8] 

Vyuţití Datového trezoru je i finančně nejvýhodnější v porovnání například  

s autorizovanou konverzí mnohdy i několikastránkového dokumentu nebo s náklady na 
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pořízení a provoz vlastní spisové sluţby. Pokud však určitá osoba bude chtít daný 

dokument mít v papírové podobě nestačí jen dokument vytisknout na tiskárně, jak si mnozí 

a asi většina právnických osob myslí. Aby byla dodrţena autenticita a pravost je potřeba 

takový dokument nechat konverzovat autorizovanou osobou a to na Czech POINT místech. 

Takováto konverze je zpoplatněna 30 korunami za stránku. [9] 

Datový trezor je však bezpečným a garantovaným úloţištěm, u kterého Česká pošta 

odpovídá za zabezpečení důvěrnosti a ochrany dat, která jsou uloţena v informačních 

systémech sluţby Datový trezor. Tato garance je Českou poštou zaručena i pro případ 

ztráty či poškození zpráv nárokem na úhradu smluvní pokuty na rozdíl od běţných 

datových úschoven. Datový trezor lze zřídit osobní návštěvou na nejbliţší poště  

s kontaktním místem Czech POINT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   obrázek č. 5  Ceny datového trezoru 

                 Zdroj: vlastní,autor] 
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4 Datová schránka a uţivatel 

4.1 Základní schéma datové schránky 

Datovou schránku definuje zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, který vstoupil v platnost 1. července 2009. [7] V první 

části, kdy se datové schránky jen pozvolna rozbíhaly, byl systém určen jen pro komunikaci 

mezi úřady, veřejnou správou a právnickými osobami. Tedy ke komunikaci k úřadům a od 

úřadů. Tato první část byla velkou neznámou pro všechny zúčastněné, obdobím tápání, 

přehmatů, vykládání si zákona dle svých moţností. Mnohé centrální úřady měly mnoho 

problémů jenom proto, ţe nepochopily dikci zákona nebo nebyly dostatečně připraveny na 

rozjezd v takovém rozsahu. Dokumenty posílaly část na papíře, část elektronickou cestou. 

U mnohých úřadů je to k vidění i dnes, tedy více jak po půl roce ţití s datovou schránkou. 

                          obrázek č. 6 Schéma DS 

                 Zdroj: [12] 

Od 1. ledna 2010 zavedla Česká pošta novou sluţbu, vlastně takové rozšíření té 

původní na více uţivatelů a to poštovní datovou zprávu. Rozdíl mezi datovou zprávou  

a poštovní datovou zprávou je v jejím pouţívání. [8] 

Datová zpráva je vyuţívána pouze v komunikačním kanálu, kde na jednom konci je 

státní správa či úřad. (viz. obrázek č. 6) Poštovní datová zpráva pak směřuje více ke 

komerci, kde na obou koncích můţe být fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či 

právnická osoba. Tím se otevřel další komunikační kanál na posílání faktur a jiných 

podobných dokumentů. Od 1. července 2010, tedy rok od zahájení datových schránek, 
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bude vzájemná komunikace mezi výše jmenovanými subjekty jiţ zcela bez jakéhokoliv 

omezení.  

Samozřejmě, jste-li fyzická osoba, která nechce s datovou schránkou mít nic 

společného, třeba jenom proto, ţe důvěřuje více orazítkovanému dokumentu, pak si 

datovou schránku zřizovat nemusíte. O tuto sluţbu by mohli mít zájem spíše lidé 

dlouhodobě ţijící v cizině nebo ţijící jinde neţ v místě trvalého bydliště, kteří by měli 

problematické vyzvedávání si doporučených úředních dokumentů. 

4.2 Zřízení datové schránky 

Zřízení datové schránky je zdarma, stejně tak i její vedení. Za odeslanou poštu úřadům 

se neplatí. Jediné co zveřejnila Česká pošta je poplatek za opakovanou ztrátu 

přihlašovacích údajů coţ je 200 Kč. Datová schránka bude zřízena do třech pracovních dnů 

od podání ţádosti. Ţádost se můţe podat čtyřmi způsoby. [21] 

1. osobně na podatelnu MV ČR, 

2. poštou, zde je vyţadováno úřední ověření podpisu, 

3. elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem,    

4. kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.   

              

               

                                                        

obrázek č. 7 Logo Czech POINTu 

  Zdroj: [21] 

Nejjednodušší cesta je asi osobní návštěva místního Czech POINTU, (viz obrázek č. 7) 

protoţe je na úřadě nebo poště. Na kontaktním místě veřejné správy, které je označeno 

logem, pak s úředníkem vyplníte ţádost pokud jí jiţ nemáte vyplněnou. Formulář se dá 

stáhnout na www.datoveschranky.cz . Fyzické osobě stačí občanský průkaz, u právnických 

nebo podnikajících fyzických osob je nutné mít ještě IČO a ověřený výpis z obchodního 

rejstříku. 

Úředník potom ověří vaší totoţnost a údaje a vy ji podepíšete. To je vše a po třech 

dnech jiţ máte svoji datovou schránku k dispozici. K nové datové schránce vám také přijde 

obálka s přístupovými údaji. 

 Potom je jiţ zcela na kaţdém, kdy se přihlásí do schránky.  

4.3 Přihlášení se do DS 

Po doručení přístupových údajů se přihlásíme do datové schránky pomocí  

uţivatelského jména (ID osoby) a přístupového hesla. Na stránkách 

www.mojedatovaschranka.cz vyplníme první úvodní stránku, zadáme ID osoby a heslo. 

Pro vyšší bezpečnost při zadávání hesla pouţijeme ikonku vedle pole heslo. Je to tzv. 

grafická klávesnice, která zabraňuje přečtení a zapamatování si zmáčknutých kláves 

útočnými programy. Pak klikneme na Přihlásit. Na následující stránce nás ještě čeká 

http://www.datoveschranky.cz/
http://www.mojedatovaschranka.cz/


Bohumil Tůma: Komunikační strategie s datovou schránkou 

2010                                                                     20 

rozluštit a potvrdit tzv. CAPTCHA text. A pak tlačítko Pokračovat. Pak se jiţ přihlásíme do 

datové schránky. Provoz a vzhled datové schránky si můţeme vyzkoušet v online testovací 

aplikaci na výše uvedené adrese. [8], [13], [21] 

Po vstupu do „Demo schránky“ se jako první informace zobrazí počet zpráv, které jsou 

v tomto okamţiku povaţovány za doručené. Dále se uţivatel pomocí tlačítek rozhodne pro 

vstup do doručených zpráv, odeslaných zpráv, vytvoření nové zprávy nebo pro úpravu 

uţivatelských nastavení. Prakticky tedy vše, co běţně pouţíváme při práci s e-mailovou 

poštou. V „Demo schránce“ je dokonce připraveno k prohlíţení několik přijatých  

a odeslaných zpráv, kde je zaznamenán i okamţik doručení a dodání zprávy. A právě  

v tomto okamţiku můţe nastat jediný a zároveň poslední technický problém. Na nutnost 

instalace software 602XML Filler upozorní odkaz při pokusu o otevření doručené nebo 

odeslané zprávy. Instalace se nabízí automaticky. Po restartu počítače je moţné v práci  

s datovou schránkou pokračovat. [8], [16] 

Ovšem, jak je to u nás skoro zvykem, i zde se objevily hned po ostrém startu falešné 

stránky vyzívající k přihlášení se do datové schránky. Takové stránky mají jediný cíl a to 

vylákat od uţivatelů jejich přihlašovací data a heslo a potom tyto informace prodat dál 

internetovým zlodějům za velké peníze. Získá-li takový zloděj vaše údaje k datové 

schránce samozřejmě si za ně nic nekoupí a Vám nezmizí ani koruna z účtu. Tyto 

shromáţděné informace se dají vyuţít v konkurenčním boji, kdy protivník získá kontrolu 

nad datovou schránkou a můţe v ní mazat sdělení od úřadů jak se mu zachce. Tedy jediná 

správná a bezpečná stránka pro přihlášení sídlí na adrese www.mojedatovaschranka.cz. 

  Za oficiální web vydává ministerstvo vnitra také www.datoveschranky.info. U této 

adresy je zajímavá ta skutečnost, ţe tyto stránky podle výpisu whois je totiţ  majitelem 

privátní společnost s ručením omezeným. 

Některé z falešných adres: www.datoveschranky.net, www.datovaschranka.info. Díky 

těmto falešným stránkám pak i Ministerstvem vnitra zřízený web, kde je demoverze datové 

schránky na vyzkoušení, se kaţdému hlásí jako podezřelá stránka a tím to mnohé 

nezkušené uţivatele odradí. Díky tomu se tak informovanost obyvatel Česka k datovým 

schránkám sniţuje. (viz obrázek č. 8) 

 

 

 

                                             

   

                              

Obrázek č. 8  Falešné datové schránky 

      Zdroj: [8] 

Po přihlášení do své datové schránky si budete moci pročítat všechny doručené datové 

zprávy a také datové zprávy odesílat. K datové zprávě bude moţné připojit jeden či více 

http://www.mojedatovaschranka.cz/
http://www.datoveschranky.info/
http://whois.domaintools.com/datoveschranky.info
http://www.datoveschranky.net/
http://www.datovaschranka.info/
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dokumentů (nejlépe PDF, TIF a PNG) či jiné přílohy, s výjimkou spustitelných souborů  

a archivů.  

4.4 Zpoplatnění sluţeb 

 V prví fázi, od 1. července do konce roku, bylo plánováno placení datových zpráv 

z rozpočtu obcí, posléze stát rozhodl, ţe tyto sluţby budou hrazeny ze státního rozpočtu  

a tím jiţ nebudou zatěţovány rozpočty obcí. Od 1. ledna 2010, kdy začala druhá část 

provozu ISDS, se zprovoznila poštovní datová schránka. Ta je jiţ zpoplatněna pro všechny 

uţivatele této sluţby. Za jednu stránku A4 je vybíráno 15 Kč + paušál za počet poslaných 

stran v měsíci. Další, za co pošta inkasuje peníze, je převedení a ověření doručené pošty na 

úřední dokument. Tento poplatek je 30 Kč za stránku A4. Ve třetí fázi pak další poplatky 

na sebe nedají dlouho čekat jiţ se zmiňovanou sluţbou FO versus FO plánovanou od  

1. července 2010. [8] 

4.5 Problém s doručením 

 Stejně jak tomu bylo v případě doručování dopisů tak i tady v systému datové schránky 

začalo docházet k chybám a přehmatům za které z 99%  byl na vině lidský faktor. 

Nesprávně doručené datové zprávy se začaly objevovat poměrně záhy poté, co se datové 

schránky začaly skutečně pouţívat. Většinou jde o shodu jména právnické či fyzické 

osoby, ale i jiné přehmaty či nepozornost třeba s adresou. Z těchto přehmatů pak můţe 

vzniknout mnoho problémů především pro adresáta, ke kterému nedojde datová zpráva. 

Pokud adresát který dostal datovou zprávu, která je určená někomu jinému nic neudělá, 

tedy neinformuje úřad, který mu zprávu zaslal nebo nezkontaktuje se s pravým adresátem 

(zde je však malá pravděpodobnost, ţe zná jeho adresu nebo telefon), pak po deseti dnech 

nastupuje tzv. fikce doručení. 

V průzkumu čtenářů na dotaz, zda jim dorazila do jejich datové schránky zpráva určená 

pro jiného adresáta odpovědělo 133 čtenářů. (viz obrázek č. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               obrázek č. 9 Záměna v doručovací adrese 

           Zdroj: [6] 
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„V rámci našeho dotazování nás zajímaly rovněţ provozní zkušenosti našich 

respondentů. (viz obrázek č. 10) Mohlo se stát, ţe daná osoba či instituce ještě neodesílala 

ani nepřijímala ţádnou zprávu a tudíţ s provozem nemá ţádnou zkušenost. Pokud odesílala 

či přijímala zprávy, mohlo se stát, ţe jedna z těchto operací se nepodařila. Zajímalo nás zda 

má někdo negativní zkušenost se vstupem do DS, tedy ţe se mu nepodařilo vstoupit, 

případně ţe při vytváření zpráv nebylo moţné vloţit konkrétní přílohu. Ptali jsme se rovněţ 

na to, zda například nebylo moţné dohledat konkrétního adresáta a to i v případě, ţe ze 

zákona jeho DS je aktivována a tudíţ by v adresáři měla být dohledatelná. Vzhledem  

k nutnosti pouţívat elektronický podpis nás zajímalo i to, zda někdo řešil problémy s jeho 

aplikací. A samozřejmě mohl být někdo tak šťastný, ţe neměl ţádné provozní problémy  

a i na to jsme se ptali.“ [15] 

                            

        ŢÁDNÁ ZKUŠENOST 

  PROBLEMATICKÝ VSTUP DO DS 

NEDORUČENÁ/NEODESLANÁ ZPRÁVA 

   PROBLÉM VYHLEDÁNÍ ADRESÁTA 

    POTÍŢE S VLOŢENÍM PŘÍLOHY 

POTÍŢE S ELEKTRONICKÝM PODPISEM 

ŢÁDNÉ PROBLÉMY 

 

     obrázek č. 10 Problém s DS 

Zdroj: [15] 

 

Jasným favoritem této kategorie jsou potíţe s adresářem. Skutečnost, ţe není moţné 

najít adresáta, i kdyţ by v adresáři měl být, můţe být mimo jiné dána i tím, ţe nemáme ve 

veřejné správě jednotné názvosloví (stejný úřad bývá pojmenován různě), nebo v adresáři 

nejsou ekvivalenty - hledáme magistrát, ale ono je to statutární město atp. případně datovou 

schránku nemá úřad, který hledáme, ale jeho nadřízená sloţka. [16] 

Tento systém je prozatím znám svoji nepřesností vycházející z neexistence (veřejných) 

seznamů datových schránek. Navíc uţivatelské prostředí je dost nepřehledné. Fyzické 

osoby nejde vyhledat podle rodného čísla, ISDS s nimi nepracuje. ISDS pracuje pouze se 

seznamem adres a datem narození. 

Pokud tedy přijde zpráva do mé schránky, pro mě z toho nevyplývají ţádné povinnosti 

ani sankce. Stejně tak to platí i pro správného adresáta, který o ničem neví. Tedy ţádné 

lhůty odvolací nezačnou běţet pokud se prokáţe, ţe o daném problému nevěděl díky 

špatnému doručení. Je ovšem vhodné informovat úřad, který mi poslal špatnou zprávu  

o jeho omylu a tím tak sníţit moţné nepříjemnosti skutečnému adresátovi  třeba v případě 

doručení platebního příkazu. Ten by nereagoval, protoţe by o ničem nevěděl a mohlo by to 

dojít aţ k exekuci a obstavení majetku. Správný adresát se můţe proti exekuci odvolat, ale 

jiţ má obstavený majetek a to na řadu měsíců a nemůţe sním nakládat. Proto si myslím, ţe 

by měla být povinnost kaţdého nepravého příjemce informovat příslušný úřad. [2] 
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4.6 Průzkum společnosti Westminster 

Společnost Westminster prováděla průzkum, [10] zda občané vyuţívají elektronický 

podpis, znají sluţbu Czech POINT a jaké formy kontaktu volí při styku s úřadem. Stále 

platí zaţité pravidlo, ţe nejčastěji chodí lidé vyřizovat své poţadavky na úřady osobně.  

Více neţ 80 % občanů navštěvuje městské a obecní úřady osobně. Jedná se především  

o obyvatele starší 45 let. Telefonicky své poţadavky vyřizují především lidé ve věku  

30 – 44 let (19 %), tito lidé také vyuţívají v porovnání s ostatními častěji webové aplikace 

(např. formuláře) úřadů (14%).  

Další moţné formy kontaktu jako např. poštovní korespondence, webové aplikace 

či elektronická pošta nejsou jiţ tak rozšířené. (viz obrázek č. 11) 

Obrázek č. 11 Druhy kontaktu s úřadem 

       Zdroj: [10] 

 

V uplynulých 6 měsících kontaktovaly dvě třetiny obyvatel České republiky městské či 

obecní úřady. Obyvatelé menších měst a obcí kontaktují úřady státní správy  

a samosprávy častěji neţ obyvatelé měst větších. Jako příklad můţeme uvést občany Prahy 

– v hlavním městě byla v kontaktu s úředníky městských částí, případně magistrátu, 

během posledního půl roku „pouze“ jedna polovina obyvatel starších 15 let. Naopak 

v obcích s méně neţ 2.000 obyvateli se na úředníky obrátily více neţ tři čtvrtiny jejich 

obyvatel.( viz obrázek č. 12)   
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Obrázek č. 12 Četnost kontaktu s úřadem 

  Zdroj: [10] 

Pokud by občané známkovali své úředníky, dostali by průměrné hodnocení 2,4. 

Hodnocení práce úředníků se v průběhu posledního měsíce nezměnilo. Výborné hodnocení 

obdrţeli nejčastěji úředníci v obcích s méně neţ 2.000 obyvateli. Takto oznámkovala jejich 

práci celá jedna čtvrtina jejich obyvatel. „V menších městech a na vesnicích není tak 

vysoká anonymita, naopak, uplatňuje se zde ve větší míře efekt sociální kontroly. V menší 

komunitě se lidé navzájem znají a své úředníky tak často znají i osobně. Proto se jim i oni 

snaţí vycházet více vstříc,“ hodnotí tuto situaci Petra Zářecká - politoloţka a konzultantka 

Westminsteru. ( viz obrázek č. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek č. 13 Spokojenost s kvalitou práce na úřadě 

  Zdroj: [10] 
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Jsou občané připraveni na elektronickou komunikaci a datové schránky? 

Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. 

Pokud si občan zaloţí datovou schránku, bude se mu většina korespondence od orgánů 

veřejné moci doručovat elektronicky. Podmínkou je, aby byly opatřeny  elektronickým 

podpisem odesílatele. „Překvapilo nás, ţe přesto, ţe vláda vynaloţila nemalé úsilí na 

zavedení datových schránek, poněkud zaspala, pokud jde o propagaci elektronického 

podpisu.“, komentuje konzultant společnosti Westminster Ondřej Pivoňka. A doplňuje  

„4 % dospělých Čechů neví, co znamená termín elektronický podpis, 90 % ho nemá  

a doposud si ho zřídil relativně nízký podíl obyvatel – 6 %“. (viz obrázek č. 14) 

Obrázek č. 14 Četnost elektronického podpisu 

  Zdroj: [10] 

 

Vyuţívání sluţeb CZECH POINTU. 

To je kontaktní místo, kde kromě výběru datové schránky mohou lidé také získat 

výpisy z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, ţivnostenského rejstříku, rejstříku 

trestů, přijetí podání podle ţivnostenského zákona apod. Je zde moţné také zaţádat o nové 

přihlašovací údaje do datové schránky, které budou vystaveny na počkání. 

Podle výzkumu společnosti Westminster, provedeného kvótním výběrem na vzorku 

500 respondentů, mají necelé dvě pětiny oslovených obyvatel České republiky starších 18 

let dostatek informací o terminálu CZECH POINT, tuto sluţbu jiţ vyuţily či její vyuţití 

nevylučují. Necelá jedna pětina o moţnostech terminálu ví, ale nepředpokládá, ţe by ho 

někdy vyuţila. Necelá jedna polovina neví, jaké sluţby CZECH POINT nabízí. 

Sluţeb CZECH POINTu vyuţívají či vyuţívat plánují především obyvatelé mladší 44 

let (46 %), středoškoláci (46%), vysokoškoláci (55 %), lékaři, právníci, úředníci apod. 

(51 %) a podnikatelé (52 %). Informace o nich chybí zejména občanům nad 60 let (56 %), 

obyvatelům se základním vzděláním (53 %), zaměstnancům v dělnických profesích (52%) 
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a důchodcům (63 %). Vyšší podíl těch, kteří jsou informováni, a přesto neplánují ani 

v budoucnu vyuţití je mezi lidmi s niţšími příjmy (zejména s příjmy pod 15.000 Kč 

 – 27 %) (viz obrázek č. 15). [7] 

Obrázek č. 15 Vyuţívání sluţeb CZECH POINT 

 Zdroj: [10] 

 

Anketa „Co si myslíte o zavedení datových schránek?“, kterou provedl internetový portál 

Podnikatel. [18] (viz obrázek č. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 Názor na přínos DS 

 Zdroj: [18] 
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5 Vazby ISDS do informačního systému uţivatele 
 

S novým systémem komunikace s ostatními uţivateli datových schránek vyvstává 

otázka, jaký systém budu potřebovat, jak to vše poběţí na mém PC či notebooku, co k tomu 

dalšího (samozřejmě představa drahého programu) budu potřebovat? Například systém 

datové schránky je problematický hlavně v tom, ţe propojení s dosavadními systémy 

správy dokumentů uţivatelů, které jiţ uţívají jsou komplikované.  

Určitě si vystačím s běţným počítačem, kterým komunikuji přes internetové prohlíţeče. 

Do těchto prohlíţečů jsou začleněny programové moduly, které zajišťují šifrování  

a podepisování dat. V dnešní době jsou na trhu vlastně tři moţnosti. Minimální konfigurace 

je běţný kancelářský počítač a podle toho, jakou platformu pouţíváme máme na výběr: 

1. Windows (XP/Vista/7) s prohlíţeči Internet Explorer  a FireFox,  

2. Linux s operačním systémem Suse a RedHat s prohlíţečem FireFox  

3. Mac OS X ve verzi 10.4 a 10.5 na PC s procesory Intel a s prohlíţečem Safari 4 

 

Všechny budou po nás vyţadovat nainstalovat daný kořenový certifikát a programový 

doplněk 602XML Filler. Oboje je ke ztaţení a instalaci na www.datoveschranky.info, kde 

postupujeme podle návodu. Nejdříve si uloţíme kořenový certifikát a potom doplněk 

602XML Filler. 

Dále různé firmy vytvořily a poskytují programy s menší či větší uţivatelskou 

obsluţností. Tyto programy slouţí k přijímání, archivaci a odesílání zpráv datových 

schránek České pošty.  

Některé obsluţné programy jsou: Rekomando,DS Archiv, Gordic a jiné. 

 Od 1. ledna 2010 se pouţívá pro podepisování algoritmus SHA-2 a minimální délka 

kryptografického klíče pro algoritmus RSA je 2048 bitů. Akreditovaní poskytovatelé 

certifikačních sluţeb ( ICA, Česká pošta, eIdentity ) od tohoto data vydávají certifikáty  

s vyuţitím těchto algoritmů.  

K tomu budeme potřebovat vhodný CSP modul. V prostředí WINDOWS se jedná  

o Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider. Pokud pouţíváte OS XP 

SP3, nebo Visty či Server 2003 a vyšší jste připraveni na změnu od 1.1.2010. Dále budeme 

potřebovat NET Framework 2.0 nebo vyšší. 

Všechny programy pro práci s datovými schránkami převáţně umoţňují: 

 

•  evidenci a archivaci veškeré komunikace se státní správou 

•  komunikace s více datovými schránkami 

•  určování rolí pro zaměstnance firmy a podpora více práce více uţivatelů 

•  moţnost distribuovat mailem zprávy přijaté z datové schránky uvnitř firmy 

• jednoduchá instalace a nastavení programu 

• dokument opatřit elektronickým podpisem, popř. časovým razítkem 

•  lokální adresář datových schránek 

•  archivace, zálohování, exporty 

•  podpora PROXY serveru 

•  export do formátu .zfo pro spolupráci s XML 602 Fillerem 

• kontrola odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky 

• kontrola oprávnění odeslat zprávu prostřednictvím datové schránky 

• tiskové sestavy, export do PDF, filtrování a vyhledávání, třídění zpráv 

•  emailová podpora 

http://www.datoveschranky.info/
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6 Zhodnocení 

Historie nám ukazuje, ţe papír je s člověkem spjat jiţ velice dlouho. Z tohoto 

dlouhodobého svazku si člověk velice přivykl na jeho pouţívání a nechce ho ani moc 

opouštět. Papír je kvalitní médium (z dnešní terminologie). Dá se na něj dobře a snadno 

zaznamenávat, má svoji vypovídající hodnotu, je čitelný bez jakékoliv další potřeby mít 

pomůcky na přečtení obsahu, má dostačující ţivotnost, která přesahuje několik generací, 

minimální náročnost na pořízení a jistě i jiné přednosti. Informační systém datové schránky 

vnesl do takto zaběhnutého a všemi vyuţívaného systému velkou změnu. Vláda nám všem 

předloţila jaké tato změna přinese zlepšení, zjednodušení a úsporu. V roce 2008 byly 

zveřejněny naplánované milníky, kterými musí veřejná správa projít, aby se stala vstřícnou 

elektronickou komunikací. Tyto milníky zahrnovaly: [26] 

 Rok 2009 - zprovoznění datové schránky, existence univerzálních kontaktních míst 

veřejné správy Czech POINT, kde bude moţno získat ověřené výpisy z vybraných 

rejstříků  

 Rok 2010 - zprovoznění centrálních registrů, v rámci jiţ existující sítě kontaktních 

míst veřejné správy moţnost učinit veškerá podání vůči veřejné správě 

 Rok 2010 - ukončení  legislativního procesu všech norem souvisejících s realizací  

cílů - středem pozornosti není úřad, ale občan 

         - vytvoření jednoznačného uţitku pro občana 

             - hodnota, kterou vnímá občan zřetelně převyšuje vynaloţené náklady  

 V roce 2012 budou funkční aplikace pro oblast zdravotnictví, sociální péče, 

správního, soudního a daňového řízení, bude funkční infrastruktura pro dlouhodobé 

ukládání a archivaci elektronických dokumentů 

 V roce 2015 bude dokončen proces elektronizace datové základny, včetně 

elektronizace geografických informací.  

Po celkem rozsáhlé informační masáţi obyvatelstva v roce 2009 a nenápadném startu je 

vcelku jasné, ţe datové schránky se zrodily a stále rodí v bolestech a zmatcích. Tyto 

problémy budou mít za následek posunutí dokončení přerodu veřejné správy v moderní 

elektronickou podobu o pár let dál.  

Myslím si, ţe tento rozsáhlý centrální projekt, který zasahuje přes celou naši republiku 

je v důsledku řízen lokálně na kaţdém úřadě či místní poště. Nebyl připraven a domyšlen 

do konce a tak se nyní hlavně menší úřady v ISDS docela ztrácí. Nepochopily dostatečně 

dikci zákona. Legislativa pokulhává, chybí velká část legislativy. Ţádná metodika, 

rozporuplné informace jak řešit daný konkrétní problém a to přímo od centrálních orgánů. 

Zákony si leckde i protiřečí. Některé úřady i přiznávají, ţe rozjezd datové schránky pro 

právnické osoby by ještě zastavily a posunuly do doby, kdy budou opravené  

a zaktualizované veškeré registry a obchodní rejstřík.  

Z jejich neaktuálnosti vycházejí dnešní problémy. Obchodní rejstřík není důvěryhodný, 

vůbec se nezkontroloval a jen se překlopil do ISDS. Stát pak avizoval k lednu  okolo 

120000 nevyzvednutých datových zpráv. Jistě, ţe největší část z tohoto mnoţství tvoří 

subjekty, které si z jakéhokoliv důvodu danou zprávu nevyzvedli, ale část z toho tvoří 

černé duše, tedy právnické subjekty, které jiţ neexistují. Vznikají takové věci, kdy dojdou 

údaje o firmě třeba bývalému jednateli, který tam jiţ  dávno není. V obchodním rejstříku 

pak nebyl proveden výmaz či změna dat a dál se z něj vychází. 
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 Další věcí jsou archivy, kdy doteď ručně tvořené papírové archívy se musí přeměnit na 

elektronické. Ty nové mají mít určité úrovně od lokálních, které se jen velice těţko tvoří, 

pak za pár let krajové aţ po národní centrální archív. Budova centrálního archívu ještě není 

ani na papíře. Neprojevuje se „zatím“ ani další reklamovaná vlastnost datových schránek, 

na kterou občané nejvíc slyší a to je úspora peněz. Chápu, ţe v rozjezdu je spotřeba financí 

větší a ţe je potřeba určitého času, neţ se vše zaběhne bez skřípání a větších výdajů, ale  

v tomto elektronickém systému budou muset všichni kdo s ním přijdou do styku platit 

nemalé peníze. Ať je to za odeslanou zprávu FO, konverzi dokumentů, opakující se časové 

razítko, manipulační poplatky, ověření dokumentu, a jiné poplatky, které se jistě ukáţí jako 

nutné k provozu ISDS. Nejvíce mě překvapuje jedna skutečnost a tou je zprovoznění 

systémů za velkého finančního příspěvku z našich kapes a to s Českou poštou jakoţto 

provozovatelem daného systém, těsně na prahu privatizace zmiňovaného subjektu. Myslím 

si, ţe proklamovaná úspora financí v ISDS bude v tom, ţe stát ušetří na dotacích České 

pošty tím, ţe tyto peníze zaplatí přímo uţivatelé dané firmě. 

Dalším problémem, ani ne tak právnických a fyzických osob jako spíše úřadů, je 

nedodrţování zákonů o provádění daných úkonů. Příkladem tomu budiţ posílání a celková 

komunikace jak mezi úřady, tak i od úřadů k ostatním uţivatelům systému. Projevuje se 

zde kombinace posílání zpráv všemi způsoby. Z krajského úřadu přijde interní dokument 

na místní úřad datovou zprávou, dále to putuje e-mailem, zpátky to jde dopisem a dál zase 

hurá datovou zprávou. Kaţdý si to prostě přizpůsobuje podle svého a věřím, ţe z důvodu 

toho nejspolehlivějšího způsobu komunikace s druhými. 

Časová úspora u nás uţivatelů také zatím není. Stejně člověk musí většinou zajít řešit 

danou věc na úřad nebo Czech POINT, kde musí počkat pěkných pár minut, neţ se oni 

spojí na nějaký vzdálený server nebo zda vůbec daný příkaz projde přes „zahlcený“ 

internet. Důvodem je nejspíš fakt, ţe sluţby veřejné správy přes datovou schránku zatím 

elektronicky fungují jen na půl. Tedy zpráva sice přijde do mého počítače, odsud se však 

po krátké době 90 dní musí přemístit do trezoru (coţ vyuţijí spíše firmy neţli fyzické 

osoby) nebo vytvořit certifikovanou konversi s osobní návštěvou kdesi na Czech POINT 

pracoviště a s tím spojené zatím přetrvávající nepříjemnosti. 

Do budoucna bych viděl nutnost zpřesňování a legislativní úpravy takové, aby to spělo 

k jednoznačnému výkladu, k jednoznačné metodice a tím to tlačilo lidi k pouţívání datové 

schránky a celého systému. A to nejenom sankcemi, ale hlavně určitými výhodami 

uţivatelů, ţe nemusí chodit na úřady a poštu, ale ţe jim to ušetří čas, peníze a přidá pohodlí 

komunikace.  

Závěrem bych si přesto troufnul říct, ţe informační systém datových schránek byl 

nastartován a jen čas a praxe ukáţe, zda úspěšně či neúspěšně. Tento nový elektronický 

systém je a bude mocný nástroj, který určitě bude fungovat dál v třetím tisíciletí, a věřím, 

ţe se bude zlepšovat a zjednodušovat směrem k nám koncovým uţivatelům. 
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