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

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů.

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 
informačního systému datových schránek

Jednotlivé procesní předpisy (např. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
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Zákon č. 300/2008 Sb.
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§ 2
Datová schránka

1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k
a) doručování orgány veřejné moci,
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a 

právnických osob.
2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen 

„ministerstvo“).

Zákon č. 300/2008 Sb.
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Druhy datových schránek

1) datová schránka fyzické osoby – je zřízena ministerstvem bezplatně na 
žádost fyzické osoby, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 
pracovních dnů ode dne podání žádosti.

2) datová schránka podnikající fyzické osoby – podmínky dle odst. 1),
3) datová schránka právnické osoby – je zřízena ministerstvem bezplatně 

právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním 
rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v 
obchodním rejstříku … bezodkladně po jejím vzniku. 

4) datová schránka orgánu veřejné moci – zřídí ministerstvo bezplatně, a to 
bezodkladně po jeho vzniku.
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Zpřístupnění datové schránky
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Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce 
oprávněné osobě bezodkladně po zřízení datové schránky. V případě 
zneplatnění přístupových údajů a žádosti o nové přístupové údaje předá část 
přístupových údajů oprávněné osobě CzechPoint a druhá část přístupových 
údajů je zaslána oprávněné osobě na zvolený email. Tím se zabrání 
případnému zneužití datové schránky pracovníkem CzechPointu a není 
potřeba zasílat přístupové údaje do vlastních rukou.

Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby, 
nejpozději však 15tým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto 
osobám.

Vyhláška č. 194/2009 Sb.
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§ 1
Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky

1) Přístupové údaje pro přihlašování do datové schránky tvoří uživatelské 
jméno a bezpečnostní heslo.

2) Uživatelské jméno je pro každou osobu jedinečné.
3) Uživatelské jméno je řetězec 6 a nejvýše 12 znaků vzniklý 

automatizovaným generováním.
4) Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního hesla 

jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
5) Bezpečnostní heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem, se kterým 

tvoří přístupové údaje.

neměnné

měnitelné
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Vyhláška č. 194/2009 Sb.
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§ 2
Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky

1) Pro přihlašování do datové schránky lze použít elektronický prostředek, 
který je kryptografickým prostředkem.

2) Autentizační certifikát podle odstavce 1 písm. b) vydává kvalifikovaný 
poskytovatel služeb vytvářejících důvěru.

3) Pro přihlašování do datové schránky lze dále použít elektronický 
prostředek, který je spojením mobilního zařízení a mobilní aplikace 
poskytované Ministerstvem vnitra. 

Oprávněné a pověřené osoby
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Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je fyzická osoba pro níž byla 
datová schránka zřízena, statutární orgán právnické osoby, člen statutárního 
orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční 
právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku pro něž byla datová schránka 
zřízena, vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.

K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou 
tímto přístupem pověřila fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, člen 
statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku 
zahraniční právnické osoby anebo osoba určená vedoucím orgánu veřejné 
moci pro které byla datová schránka zřízena.
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Znepřístupnění datové schránky fyzické nebo podnikající fyzické osoby
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Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické a podnikající fyzické 
osoby, a to případně i zpětně, ke dni:
1) úmrtí osoby, pro niž byla datová schránka zřízena,
2) uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého jako den úmrtí 

této osoby,
3) nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k 

právním úkonům,
4) kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, 

výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného 
léčení nebo ochrany zdraví lidu.

Znepřístupnění datové schránky podnikající FO, PO nebo OVM
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Ministerstvo znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osoby a 
právnické osoby, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem 
stanovené evidence (např. živnostenský rejstřík u fyzické osoby a obchodní 
rejstřík u právnické osoby). Ministerstvo znepřístupní datovou schránku 
právnické osoby zřízené zákonem dnem jejího zrušení, a to popřípadě i zpětně 
ke dni jejího zrušení.
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Zneplatnění přístupových údajů
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Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do 
datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení 
přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou nové 
přístupové údaje.

Ministerstvo zneplatní přístupové údaje pověřené osobě v případě zrušení 
pověření neprodleně po oznámení oprávněné osoby nebo administrátora a o 
této skutečnosti informuje pověřenou osobu, jejíž údaje zneplatnilo, i osobu, 
která o zneplatnění požádala.

Zneplatnění přístupových údajů
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Ministerstvo zneplatní přístupové údaje statutárnímu zástupci právnické 
osoby nebo jeho členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické osoby 
nebo jeho členem, vedoucímu organizační složky podniku zahraniční právnické 
osoby zapsané v obchodním rejstříku, přestane-li být vedoucím organizační 
složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a 
vedoucímu orgánu veřejné moci, přestane-li být vedoucím orgánu veřejné 
moci.

Ministerstvo současně zašle novému statutárnímu orgánu právnické osoby 
nebo jeho členu, novému vedoucímu organizační složky podniku zahraniční 
právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, novému vedoucímu orgánu 
veřejné moci nové přístupové údaje do vlastní rukou.
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Zrušení datové schránky

13

Ministerstvo zruší datovou schránku:
1) po uplynutí 3 let ode dne úmrtí fyzické osoby nebo případně dne, který je 

v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
2) po uplynutí 3 let ode dne výmazu podnikající fyzické osoby ze zákonem 

stanovené evidence,
3) po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby, organizační složky 

podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které 
nemají právního nástupce, případně ode dne jejich výmazu ze zákonem 
stanovené evidence,

4) po uplynutí 3 let ode dne po jeho zrušení a v případě, že orgán veřejné 
moci zaniká výmazem z evidence podle jiného právního předpisu, po 
uplynutí 3 let ode dne uvedeného v rejstříku orgánů veřejné moci a 
soukromoprávních uživatelů údajů jako den jeho zániku.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci datovou schránkou
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Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému 
orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje 
na místě.

Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická 
osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu datovou schránku, orgán veřejné 
moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud 
se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.

Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních 
předpisů, upravující způsob doručení se nepoužijí.
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Okamžik doručení
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Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy 
se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis 
náhradní doručení.

Konverze
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Konverzí se rozumí:
1) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého 

v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťující shodu obsahu 
těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo

2) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v 
listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a 
připojením doložky.
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Konverze
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Konverze se neprovádí:
a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy
b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí 

nahradit, zejména jde-li o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní 
průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o 
povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, 
vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, 
geometrický plán, rys nebo technickou kresbu,

c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, 
které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,

d) …..

Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve stupu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Přestupky fyzických osob
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Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření
a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,
b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových 

schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové 
schránky

Za takový přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu ve výši:
a) 10.000,- Kč, jde-li o přestupek podle a),
b) 20.000,- Kč, jde-li o přestupek podle b).
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Přestupky podnikajících fyzických a právnických osob
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Podnikající fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že užije 
datovou schránku k šíření
a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,
b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových 

schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové 
schránky

Za takový přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu ve výši:
a) 10.000.000,- Kč, jde-li o přestupek podle a),
b) 20.000.000,- Kč, jde-li o přestupek podle b).
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