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Vážený pane inženýre, 

odpovídám na Váš e-mail ze dne 16. června 2022, v němž se vracíte k tématu používání 
datových schránek. 

Jako veřejný ochránce práv mohu plnit pouze ty úkoly, které mi svěřuje zákon. Není mou 
ambicí ani úkolem obhajovat právní předpisy připravené vládou či jinými subjekty a přijaté 
Parlamentem České republiky. Doporučuji Vám proto, abyste se v záležitosti povinného 
zřízení datových schránek obrátil na ty subjekty, které jsou za další vývoj v oblasti digitalizace 
zodpovědné. Tím mám na mysli zejména Ministerstvo vnitra, které je gestorem 
problematiky, a místopředsedu vlády pro digitalizaci. Můžete je seznámit s Vašimi 
výhradami. 

Já Vám mohu pomoci pouze následujícím obecným sdělením. Pokud se fyzická osoba 
rozhodne podnikat, je povinna dodržovat povinnosti a závazky, které jsou s podnikáním 
spojeny. Tyto povinnosti se mohou v čase proměňovat a fyzické osoby podnikající, chtějí-li 
v podnikání pokračovat, se musí novým povinnostem přizpůsobit. Tak tomu bylo např. 
při zavedení povinné elektronické evidence tržeb (EET). Aktuální změny, spočívající 
v povinném zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám, jsou zapříčiněny 
současným trendem elektronizace státní správy a elektronické komunikace státu s jeho 
občany. Tento trend je zřejmě nezvratný a podle mého názoru má svůj smysl. 

Uvědomuji si, že povinnost komunikovat se státem prostřednictvím datové schránky může 
některým osobám přinášet obtíže, ty jsou však spojeny i s dalšími povinnostmi podnikatelů. 
Obtíže přineslo i zavedení EET (pořízení technického vybavení a jeho obsluha), obtížné může 
být koneckonců i vyplnění daňového přiznání. U datových schránek existují možnosti, 
jak potíže při jejich používání zmírnit. Lze např. nastavit zasílání upozornění na příchozí 
poštu e-mailem nebo SMS, takže není nutné se do schránky každé dva týdny přihlašovat 
a kontrolovat, zda tam není nová zpráva. I ti, kteří informačním technologiím nerozumí, 
mohou např. požádat někoho z blízkých, aby to pro ně ohlídal, a pokud nějaká zpráva přijde, 
mohou pomoct s přihlášením do datové schránky a s vyzvednutím doručované písemnosti. 
K možnostem ovládat datovou schránku pomocí „chytrého“ telefonu, nebo pomocí počítače 
s internetovým připojením, který je v každé knihovně, se již vyjádřila JUDr. Veronika 
Gabrišová v dopisu ze dne 24. 3. 2022. 

Věřím proto, že i Vy se při svém podnikání se zřízením datové schránky úspěšně vypořádáte. 

S pozdravem 

 
JUDr. Stanislav Křeček v. r. 

veřejný ochránce práv 
(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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