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Vážení,
dovoluji si Vám zaslat informace k chystaným změnám v oblasti datových
schránek. V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO).
DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro
podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka
(dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci
o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku
nelze znepřístupnit.
Dovoluji si Vás tímto laskavě požádat, abyste tuto informaci předali svým
podřízeným. Očekáváme zvýšený zájem občanů o informace k této změně, proto
doporučujeme, abyste je informovali.
Pro více informací o datových schránkách doporučuji navštívit webové stránky
www.chcidatovku.cz
a
pro
přihlášení
do
datových
schránek
www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.
V příloze tohoto dopisu zasílám elektronickou verzi letáků, které o výše
zmíněných změnách informují. Přikládám také bannery a žádám o jejich zveřejnění na
webových stránkách Vašeho úřadu (o verzi ve formátu *.psd si prosím napište na
datovkynove@mvcr.cz). Od 9. listopadu 2022 budeme distribuovat tištěné letáky, které
budou k dispozici na úřadech obcí s rozšířenou působností.
Dále Vám posílám nahrávku ve formátu mp3, která informuje o změnách
týkajících se datových schránek a tímto si Vás dovoluji požádat o puštění nahrávky do
místních rozhlasů, a to ve více časových intervalech. Pokud by z technických důvodů
nebylo možné nahrávku pustit, posílám v příloze též její slovní přepis.
Dále Vám a Vašim zaměstnancům nabízíme možnost zúčastnit se webinářů,
kde budou tyto změny představeny a kde budete moci klást případné dotazy. Termíny
webinářů (probíhajících přes aplikaci Webex) včetně odkazů na registraci uvádím zde:

16. listopadu 9:30 – 11:00 - odkaz
29. listopadu – 12:30 – 14:00 - odkaz
5. prosince – 13:00 – 14:30 - odkaz
Pro přihlášení na webinář je nutná jednoduchá registrace. Pro úspěšné
připojení si musíte stáhnout danou aplikaci přes odkaz, který Vám přijde emailem po
schválení Vaší registrace. Doporučujeme Vám stáhnout a nainstalovat si aplikaci
s předstihem. Před samotným školením následně zadáte své jméno, email a potvrdíte
přihlášení. Vzhledem k předpokládanému velkému množství účastníků prosím o co
nejvčasnější provedení registrace.
Pokud Vám termíny webinářů nebudou vyhovovat, můžete zhlédnout záznam
z již proběhlého webináře ZDE.
Dále Vás tímto upozorňuji, že úřady jsou povinny ze zákona komunikovat
s držiteli datové schránky výhradně jejím prostřednictvím. V případě, že budou
s držitelem zpřístupněné datové schránky přesto komunikovat v listinné podobě,
budou se dopouštět porušování zákona a dotyčný úřad se vystavuje riziku žaloby ke
správnímu soudu, vč. náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem ve
smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
V případě jakýchkoliv
datovkynove@mvcr.cz.
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dotazů
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Od druhé poloviny roku 2023 také zvyšujeme maximální velikost datové zprávy
až na 1 GB a povolení přenosu souborů ve formátech ZIP a ASiC. Doporučuji zajistit
na Vaší straně implementaci těchto změn primárně do elektronické spisové služby, ale
i do všech dalších aplikací, které pracují s datovými zprávami.
Ještě jednou Vás prosím o sdílení výše uvedených informací jak mezi své
zaměstnance, tak i mezi všechny ostatní, kterých se změny týkají.

Děkuji Vám za spolupráci.

Ing. Roman Vrba

Určeno ředitelům krajských úřadů, tajemníkům obcí s rozšířenou působností
a starostům obcí I. a II. typu
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ZALOŽTE SI DATOVOU
SCHRÁNKU
K čemu datová schránka
slouží?
zjednoduší vám komunikaci
nejen s úřady, ale nově již
například i s bankami či
pojišťovnami
umožní vám komunikovat s
ověřenou identitou
elektronicky odkudkoliv
založení i komunikace s
úřady přes datovku je zcela
zdarma
úřady jsou vám můžou rychle
a bezpečně zaslat důležité
dokumenty - a nebojte se,
žádnou zprávu nezmeškáte
díky notifikacím přes e-mail
či sms
s pomocí datovky si vyřidíte
třeba nový řidičský průkaz!

Jak si zřídíte datovou schránku?
Existují dva způsoby:
ONLINE
Navštivte webovou stránku
chcidatovku.cz, kde naleznete
více informací k jejímu zřízení.

OSOBNĚ NA POBOČCE
Czech POINT
Navštivte tzv. kontaktní místo
veřejné správy - Czech POINT,
kde požádáte o zřízení datové
schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte na doklad
totožnosti.

Nečekejte.
Používejte datovku
Katka
šla radši
na výlet.

Katka už nechtěla ztrácet čas ve frontách.
Založila si datovku a teď je pro ni úřadování
snadné. Veškeré formality vyřídí rychle
a pohodlně z mobilu nebo na počítači.

Jděte na chcidatovku.cz

Od 1. ledna 2023 získají datovku automaticky všichni živnostníci
a nepodnikající právnické osoby. Tak dlouho ale čekat nemusíte.
Používejte datovku už teď a dělejte, co vás baví.

Úřadování snadno
a rychle s datovkou
Odteď můžete komunikovat s úřady online – kdykoliv,
odkudkoliv a zdarma. I posílání zpráv ostatním uživatelům
(třeba dodavatelům nebo jiným ﬁrmám) je mnohem levnější
a jednodušší než dopisy.

S datovou schránkou vyřešíte online třeba:
• papírování přes e-Portál ČSSZ,
• výpis ze živnostenského rejstříku,
• daňové přiznání (MOJE daně).

é.
Používat datovku je jednoduch
Zjistěte víc na:

Zapněte si upozornění
a buďte stále v obraze.

chcidatovku.cz

ZALOŽTE SI
IDENTITU OBČANA
Pomocí Identity občana se prokážete při online
komunikaci s veřejnou správou.

S Identitou občana se rychle, zdarma a bezpečně
můžete přihlásit do různých portálů veřejné správy.

Jaké portály to můžou být?

Portál občana

Datové schránky

Online aplikace
Katastru
nemovitostí

Očkovací portál

eRecept

Portál vaší obce
nebo vašeho
kraje

Pořiďte si Identitu občana. Je to snadné, rychlé a pohodlné.

Úřadujte na

gov.cz

Jak přihlášení pomocí Identity občana funguje?
Existuje několik přihlašovacích prostředků, pomocí kterých
se můžete přihlásit na vámi vybraný portál.

Pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
Mobilní aplikace je dostupná ke stažení v Google play či Apple
store.

Pomocí NIA ID
Jedná se o prokázání totožnosti pomocí jména, hesla a SMS
s jednorázovým kódem.

Podrobnější informace o dalších přihlašovacích
prostředcích a informace o zřízení Mobilního
klíče eGovernmentu nebo NIA ID naleznete
na webu chciidentitu.cz.

