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Žádost o zřízení datové schránky

fyzické osoby

podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Údaje o fyzické osobě

Jméno: Příjmení:

                  

Druhé jméno: Rodné příjmení: Datum narození:

                           

Místo narození
Místo: Okres: Stát: Státní občanství:

                  

Místo trvalého pobytu nebo jiná doručovací adresa (obligatorní údaj dle §37 odst. 2 správního řádu)

Ulice Číslo popisné: Číslo orientační:

                           

Obec: PSČ: Stát:

                  

Nepovinné údaje

pro adresáty, kteří chtějí být vyrozuměni o dodání datové zprávy do datové schránky

Kontaktní e-mail:

         

Způsoby podání žádosti:
1. Žádost doporučujeme podat osobně na libovolném kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Tento úkon je bezplatný 
a navíc vám podpis ověří rovnou na místě.
2. Žádost v elektronické podobě opatřete zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a odešlete na e-podatelnu Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz)
3. Žádost v listinné podobě opatřenou vaším úředně ověřeným podpisem odešlete na kontaktní adresu: Ministerstvo vnitra 
České republiky, Sekce rozvoje a proj. řízení ICT v oblasti veřejné správy, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
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Žádost o zřízení datové schránky

podnikající fyzické osoby

podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Údaje o podnikající fyzické osobě

Jméno: Příjmení:

                  

Druhé jméno: Rodné příjmení: Datum narození:

                           

Místo narození
Místo: Okres: Stát: Státní občanství:

                  

Identifikační číslo: Obchodní firma:
(popř. registrační nebo evidenční číslo, nebo jiný obdobný údaj, byl-li 
přidělen)

(Název subjektu)

                  

Adresa místa podnikání
Ulice Číslo popisné: Číslo orientační:

                           

Obec: PSČ: Stát:
Stát, ve kterém je subjekt 
registrován:

                  

Nepovinné údaje

pro adresáty, kteří chtějí být vyrozuměni o dodání datové zprávy do datové schránky

Kontaktní e-mail:

         

Způsoby podání žádosti:
1. Žádost doporučujeme podat osobně na libovolném kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Tento úkon je bezplatný 
a navíc vám podpis ověří rovnou na místě.
2. Žádost v elektronické podobě opatřete zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a odešlete na e-podatelnu Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz)
3. Žádost v listinné podobě opatřenou vaším úředně ověřeným podpisem odešlete na kontaktní adresu: Ministerstvo vnitra 
České republiky, Sekce rozvoje a proj. řízení ICT v oblasti veřejné správy, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
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Žádost o zřízení datové schránky

právnické osoby

podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Upozornění

Pokud jste společnost s ručením omezením nebo akciová společnost, datová schránka vám bude zřízena ze zákona. 
Žádost je v takovém případě bezpředmětná. 

Údaje o právnické osobě

Název nebo obchodní firma: Identifikační číslo
(Název subjektu) (popř. registrační nebo evidenční číslo, nebo jiný obdobný údaj, byl-li 

přidělen)

                  

Adresa sídla
Ulice Číslo popisné: Číslo orientační:

                           

Obec: PSČ: Stát:
Stát, ve kterém je subjekt 
registrován:

                  

Osoba/osoby oprávněná/é jednat jménem právnické osoby

Jméno: Příjmení:

                  
Druhé jméno: Rodné příjmení: Datum narození:

                           

Adresa pobytu
Ulice Číslo popisné: Číslo orientační:

                           

Obec: PSČ: Stát:

                  

Nepovinné údaje

pro adresáty, kteří chtějí být vyrozuměni o dodání datové zprávy do datové schránky

Kontaktní e-mail:

         

Způsoby podání žádosti:
1. Žádost doporučujeme podat osobně na libovolném kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Tento úkon je bezplatný 
a navíc vám podpis ověří rovnou na místě.
2. Žádost v elektronické podobě opatřete zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a odešlete na e-podatelnu Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz)
3. Žádost v listinné podobě opatřenou vaším úředně ověřeným podpisem odešlete na kontaktní adresu: Ministerstvo vnitra 
České republiky, Sekce rozvoje a proj. řízení ICT v oblasti veřejné správy, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.



Příloha 4: Organizační schéma Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov



Příloha 5: Pověření zaměstnance k e-Podání Evidenčních listů důchodového pojištění

Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících 
s předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění

Organizace   ……..………………..…….………………………………………………………  

variabilní symbol   …………………………………………..     IČO    ………..………..…….  

se sídlem v   ……………………………………………………………………….…………....

jednající statutárním orgánem   ………………..…………………………………..…….….…..
(v případě, že se jedná o právnickou osobu)

oznamuje,  že  níže  uvedené/ho zaměstnance pověřuje  zajištěním  všech  úkonů  
souvisejících s předkládáním evidenčních  listů  důchodového pojištění (§38, §39, §123e 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění): 

rodné číslo                         jméno a příjmení                                e-mailová adresa

…………………………………………………………………………………………...…....…

………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………….......……

…………………………………………………………………………………...……....………

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………………….......……

…………………………………………………………………………………...……....………

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….…………..

      

V ……….…..…………..….. dne ………………                   ….…..………………..…………                                                               
       podpis a razítko                                                 

organizace

Tiskopis ČSSZ          
        



Příloha 6: Pověření zaměstnance k e-Podání Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění

Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním 
a odhlašováním organizací, malých organizací a jejich zaměstnanců, 

hlášením změn a splnění jednorázové povinnosti ve smyslu Čl. II. zákona 
č.424/2003 Sb. 

Organizace, malá organizace *)  - ……………………………………………………………..

………………………………………………………… variabilní symbol ……………………………………

IČO ……………….. se sídlem v ………………………………………………………………………………

oznamuje, že níže uvedené osoby**) byly pověřeny zajištěním všech úkonů souvisejících 
s přihlašováním a odhlašováním organizací, malých organizací a jejich zaměstnanců a dalších 
úkonů (ve smyslu § 20, § 22a,  § 33, § 34 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění a Čl. II. 
zákona č.424/2003 Sb.) :

jméno a příjmení rodné číslo e-mailová adresa

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Počet příloh : ……………

V ……………………….. dne …………………….. ………………………………………………..
                                                                                    podpis a razítko organizace 

*) Nehodící se škrtněte
**) V případě většího počtu pověřených osob lze tyto uvést na zvláštní příloze



1) Hodící se označte křížkem.
2) Pokud nebude postačovat počet částí C., přiloží se k žádosti potřebný počet příloh.
3) Pokud pracovištěm nebude myšlen konkrétní ošetřující lékař, není vyplnění těchto položek povinné.
4) Nepovinná položka.
5) Položku vyplní místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení, 

v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno.
6) Pokud bude v části B. označená křížkem hodnota ISDS, je tato položka povinná.
7) Pokud bude v části B. označena křížkem hodnota VREP, je tato sekce povinná.

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PRACOVIŠTĚ 
PRO ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ

Část A. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – SLOUŽÍ PRO IDENTIFIKACI KONKRÉTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘIZENÍ, 

JEHOŽ PRACOVIŠTĚ BUDOU ZASÍLAT ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY E-PODÁNÍ HPN.

Název:

IČZ: Ulice:

VS10: Č.p./Č.o.: /

Telefon: +420 PSČ:

Email: @

Sídlo:

Obec:

Část B. ZPŮSOB PODÁNÍ – KŘÍŽKEM SE OZNAČÍ ZPŮSOB, KTERÝM BUDOU ZASÍLÁNY ELEKTRONCIKÉ FORMULÁŘE 

SLUŽBY E-PODÁNÍ HPN.

ISDS1) VREP1)

Část C. PRACOVIŠTĚ2) – SLOUŽÍ PRO IDENTIFIKACI KONKRÉTNÍHO PRACOVIŠTĚ, KTERÉ BUDE ZASÍLÁT 
ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY E-PODÁNÍ HPN. POKUD MÁ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ VÍCE 
PRACOVIŠŤ, POUŽIJE SE POTŘEBNÝ POČET ČÁSTÍ C.

Název:

Příjmení, Jméno, Titul:3) , , 

Rodné číslo:3)

Ulice: IČP:4)

Č.p./Č.o.: / IČPE:5)

PSČ: ID DS:6)

Obec: Telefon:

Sídlo:

Okres: Email: @

Sériové 
číslo:Kvalifik. 

certifikát:7)

Vystavitel:

Část C. PRACOVIŠTĚ2)

Název:

Příjmení, Jméno, Titul:3) , , 

Rodné číslo:3)

Ulice: IČP:4)

Č.p./Č.o.: / IČPE:5)

PSČ: ID DS:6)

Obec: Telefon:

Sídlo:

Okres: Email: @

Sériové 
číslo:Kvalifik. 

certifikát:7)

Vystavitel:

Počet příloh:5)

Razítko a podpis OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno5) Razítko a podpis zdravotnického zařízení

ŽÁDOST MUSÍ BÝT VYPLNĚNA VE VŠECH JEJICH ČÁSTECH. POKUD NEBUDE POSTAČOVAT POČET ČÁSTÍ C., POUŽIJE SE 
POTŘEBNÝ POČET PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PRACOVIŠTĚ PRO ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ.
IČPE DOPLNÍ DO ŽÁDOSTI MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÁ OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, V PRAZE PRAŽSKÁ SPRÁVA 

SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, V BRNĚ MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ BRNO.
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Příloha 8: Obálky s pruhem

 modrý pruh – zásilku (peněžní částku) lze vydat po předložení osobního 

dokladu adresátovi, jeho zmocněnci, zákonnému zástupci adresáta mladšího 

15 let, případně zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo zmocněnci 

zákonného zástupce adresáta.



2

 červený pruh – poštovní zásilku (poukázanou částku) lze z rozhodnutí 

odesílatele vydat jen adresátovi, nelze ji vydat ani adresátovu zmocněnci 

nebo zástupci. Příjemce musí předložit občanský průkaz nebo cestovní doklad, 

případně průkazní doklad cizince.



3

 žlutý pruh – tento typ obálek je zasílán Ministerstvem vnitra. Jde o typ dopisu, 

ve kterém jsou přístupové údaje k datové schránce. Zásilku lze z rozhodnutí 

odesílatele vydat jen adresátovi, nelze ji vydat ani zmocněnci adresáta, 

zákonnému zástupci nebo zmocněnci zákonného zástupce. Příjemce musí 

předložit občanský průkaz nebo cestovní doklad, případně průkazní doklad 

cizince.

 bílý pruh – poštovní zásilku lze vydat po předložení osobního dokladu 

adresátovi, jeho zmocněnci, zákonnému zástupci adresáta mladšího 15 let, 

případně zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo zmocněnci 

zákonného zástupce adresáta. V případě, že adresát nepředloží při vydání 

zásilky výzvu, bude mu zásilka vydána, pokud adresa na zásilce souhlasí 

s adresou uvedenou v předkládaném osobním dokladu, nebo prokáže shodu 

adres jiným dokladem, popřípadě sdělí takové údaje o zásilce, které se mohl 

dozvědět pouze od odesílatele.



4

 zelený pruh – typ I – tato obálka odpovídá službám a dispozicím odesílatele: 

„Doporučeně“1, „Dodejka“2, „Do vlastních rukou“3, „Uložit jen 10 dní“ 

a „Nevracet, vložit do schránky“4. Poštovní zásilku lze vydat adresátovi, 

jeho zmocněnci, zákonnému zástupci adresáta mladšího 15 let, případně 

zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo zmocněnci zákonného 

zástupce adresáta. Pokud příjemce není zastižen, doručovatel vyhotoví výzvu, 

zásilku oznámí a zásilka je po úložní dobu 10 dnů uložena na poště. Pokud 

adresát nebo zmocněnec zásilku nevyzvedne, doručovatel před vložením 

zásilky do domovní schránky oddělí dodejku a zásilku vloží do poštovní 

přihrádky. Takto dodanou zásilku již pošta nepřebírá zpět, tj. zásilka zůstává 

v poštovní přihrádce neomezeně dlouho. Pokud zásilka nejde vložit 

do poštovní přihrádky, je vrácena zpět odesílateli.

                                                
1 evidovaná zásilka
2 uložit 3 dny – zkrácení lhůty pro vyzvednutí
3 uložit 7 dní – pouze pro školy – zkrácení lhůty pro vyzvednutí
4 zásilka je po ukončení úložní doby vložena do domovní schránky, poštovní přihrádky nebo dodávací schrány, 
pokud to není možné, zásilka je vrácena zpět odesilateli.



5

 zelený pruh – typ II – s vyloučením vložení do schránky – tato zásilka 

se nevkládá do domovní schránky adresáta. Tato obálka odpovídá službám 

a dispozicím odesílatele: „Doporučeně“, „Dodejka“, „Do vlastních rukou“ 

a „Uložit jen 10 dní“. Zásilku lze vydat po předložení osobního dokladu 

adresátovi, jeho zmocněnci, zákonnému zástupci adresáta mladšího 15 let, 

případně zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo zmocněnci 

zákonného zástupce adresáta. Pokud příjemce není zastižen, doručovatel 

vyhotoví výzvu, zásilku oznámí a zásilka je o úložní dobu 10 dnů uložena 

na poště. Pokud adresát nebo zmocněnec zásilku nevyzvedne, zásilka 

je vrácena zpět odesilateli.



6

zelený pruh – typ III – tato zásilka se vkládá do domovní schránky adresáta ihned po 

neúspěšném pokusu o dodání. Tato obálka odpovídá službám a dispozicím odesílatele: 

„Doporučeně“, „Dodejka“, „Neukládat“5 a „Nevracet, vložit do schránky“. Zásilku lze 

vydat po předložení osobního dokladu adresátovi, jeho zmocněnci, zákonnému 

zástupci adresáta mladšího 15 let, případně zbaveného způsobilosti k právním úkonům 

nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta. Pokud adresát nebo zmocněnec není 

zastižen, doručovatel před vložením zásilky do domovní schránky oddělí dodejku 

a zásilku vloží do domovní schránky adresáta, pokud adresát domovní schránku nemá 

nebo do ní zásilka nejde vložit, zásilka je vrácena zpět odesílateli.6

                                                
5 Dobírka
6 Interní materiály České pošty, s. p.


