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Vážený pane Sýkoro, 

odpovídám na Váš email veřejnému ochránci práv ze dne 14. února 2022, ve kterém 
vyjadřujete nesouhlas s chystanou povinností užívání datové schránky všemi podnikajícími 
fyzickými osobami. 

Mohu potvrdit, že zákon č. 261/2021 Sb., který novelizuje zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, skutečně počítá s automatickým zřízením datových schránek podnikajícím 
fyzickým osobám. Konkrétně zákon říká, že: „Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději 
do 31. března 2023 datovou schránku podnikající fyzické osoby podle § 4 odst. 1 zákona 
č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2023, podnikající fyzické osobě, která je 
k 1. lednu 2023 podnikající fyzickou osobou zapsanou v zákonem stanovené evidenci nebo 
rejstříku, a nemá zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby.“ 

Ověřila jsem také, že webové stránky Ministerstva vnitra prozatím žádné podrobnější 
informace k chystané změně neobsahují1, stejně tak ani webová prezentace datových 
schránek provozovaná Českou poštou, s. p.2 Věřím však, že chystané změně bude ještě 
zavčasu předcházet osvětová kampaň a subjekty dotčené změnou obdrží relevantní 
informace. 

Rozumím Vaší připomínce, že povinné používání datových schránek i podnikajícími fyzickými 
osobami může představovat pro podnikatele další administrativní i finanční zátěž. Ta by však 
primárně měla odpadnout už tím, že zřízení datové schránky nebude ze strany podnikajících 
fyzických osob vyžadovat žádnou aktivitu – o zřízení datové schránky se postará 
ministerstvo, podnikatel nebude muset o zřízení žádat. 

Cílem změny zákona je reakce na nutnost modernizace právního prostředí regulujícího 
sdílení dat využívaných veřejným sektorem ve smyslu hesla „Obíhat mají data, nikoliv 
osoby“. 

Jakkoliv rozumím, že využívání datových schránek vyžaduje minimální technickou 
gramotnost, má používání datových schránek bezesporu také velkou řadu výhod. 
Komunikace s úřady přes datovou schránku je mnohdy velmi výhodná. Například, když 
zasíláte dokument veřejnoprávní instituci, platí tzv. fikce podpisu. Znamená to, že není třeba 
takový dokument elektronicky podepsat. 

                                                        

1  https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx  

2  https://www.datoveschranky.info/podnikatel/podnikajici-fyzicka-osoba-zivnostnik-apod.- 
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Další nezanedbatelnou výhodou je i cena za odeslanou zprávu. Zatímco cena doporučeného 
dopisu je minimálně 50 Kč, cena za odeslanou datovou zprávu je 5 Kč a v případě, že posíláte 
něco orgánu veřejné moci, je zpráva úplně zdarma. Je možné tedy ušetřit nejen 
na poštovném, ale také na obálkách, tisknutí dokumentů nebo čas, který byste strávil cestou 
na poštu a zpět. 

Jakkoliv si troufám u každé podnikající osoby předpokládat potřebnou základní dovednost 
v používání počítače a internetu, která by k používání datových schránek měla postačovat, 
nemohu pominout, že pro přihlášení do datové schránky v zásadě ani není počítač nezbytný. 
Datovou schránku lze ovládat i z „chytrého“ mobilního telefonu. Není k tomu třeba zakoupit 
počítač v hodnotě několika tisíc korun. Odpovídající mobilní telefon se dá pořídit již 
od cca 2 000 Kč, jestli jej podnikající fyzická osoba ještě nevlastní. I internetové připojení 
k mobilnímu tarifu je v současné době mnohem dostupnější. A používání internetu 
přes mobilní telefon nemusí pro podnikatele představovat výraznější finanční náklady. 
V neposlední řadě, každá knihovna v ČR má k dispozici počítač s internetovým připojením, 
které by bylo možné v krajním případě využít. 

Současně ovšem nepopírám, že komunikace přes internet, tj. i skrze datové schránky přináší 
určitá bezpečnostní rizika a vyžaduje potřebnou obezřetnost.3 

Závěrem prosím přijměte moji omluvu za to, že na Váš podnět odpovídám až nyní. Nevím, 
zda jste využil mé předchozí nabídky sdílet svůj pohled na digitalizaci. Pokud ano, věřím, že 
setkání bylo oboustranně přínosné. 

S pozdravem 

 
JUDr. Veronika Gabrišová v. r. 

vedoucí odboru veřejného pořádku a místní správy 
(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

 

                                                        
3  https://www.datoveschranky.info/dulezite-informace/bezpecnost  
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