
Datová schránka
Pro zpřístupnění datové schránky (dále též DS) dle dosavadních informací obdrží výbor ZO (jen zapsaný v 
rejstříku) na fyzickou adresu písemně své přístupové jméno a heslo.
Pro přihlášení do DS se dá použít více způsobů, ale jméno a heslo je nejjednodušší a zabezpečením je na 
úrovni e-mailu. Dá se předpokládat, že bude časem opuštěno. 
Při přihlašování přes e-identitu (jméno, heslo, SMS) se stává, že než přijde validační SMS, tak vyprší časový 
limit pro přihlášení a musí se čekat na možnost nového přihlášení – někdy i pár minut. 

Informace správce ISDS

Do Vaší schránky se přihlašujete jménem a heslem, což je základní a nejméně bezpečný způsob přihlášení. 
Zvažte prosím, jestli nepřejít na způsob bezpečnější, např. Identitu občana nebo aplikaci Mobilní klíč 
eGovernmentu.
Více informací zde.



Po prvním vstupu je vhodné provést nastavení datové schránky:

Volbou Nastavení se v informaci o schránce dozvíte stav o přihlášení – poslední přihlášení, oprávněná osoba 
jaké máte oprávnění a pokud si budete schránku platit, tak i stav kreditu.

V možnostech přihlášení doporučuji nastavit platnost hesla na neomezenou, jinak ho budete muset každých 
90 dnů měnit, což může vést k zapomenutí nového hesla a tím i nedostupnosti schránky (o změnu jste žádáni, 
když to nejméně čekáte). Heslo si změňte, jen pokud máte podezření, že ho zná i někdo nepovolaný.



Nastavení notifikací

Dále si nastavte notifikaci. tj. zpráva, která vám přijde, pokud obdržíte do DS novou zprávu – obvykle na e-
mail. Tato funkce je zatím bezplatná.

Ve volbách notifikací si vpravo zaškrtněte všechny tři volby, aby vám nic neuniklo.
U notifikační SMS je nastavení složitější a vždy je odečtena za SMS částka 3 Kč vaším operátorem. SMS 
notifikace je navíc nutné potvrdit z mobilu a musíte mít povoleno strhávat peníze z vašeho tarifu u operátora:
Přijde vám na telefon ověření – také zpoplatněné na vrub vašeho tarifu:
Pro potvrzení aktivace SMS upozorňování zašlete prosím ze svého mobilního telefonu SMS zprávu ve tvaru 
"ANO SCHRANKY" na číslo 90211.



Uživatelé DS

Zde vidíte, kdo má povolený přístup do DS, a jaký způsob přihlášení je povolen. Můžete zde přidat další osobu,
která bude smět do DS a lze u ní nastavit omezení práce s DS. Je nutné zadat adresu, kam mu budou zaslány 
dopisem přístupové údaje (zatím není ověřeno, jak to detailně funguje, zda je nutné i ověření na Czech-
POINTU).

Placené poštovní zprávy (příjem je vždy bezplatný)

Bezplatné odesílání zpráv je jen pro orgány státní správy, soudy, fin. úřady aj. Jinak se musí zaplatit kredit, 
z něhož se odečítají částky za odeslání (u většiny ZO asi zůstanete u bezplatného režimu).



Poslání – napsání bezplatné zprávy

Například podání daňového přiznání – posílá se na finanční úřad.
Nejprve se vám nabídne výběr předpokládaných příjemců – podle minulosti korespondence, nebo zadáme 
název příjemce, nebo IČO, případně pokud známe identifikátor DS, např: (dge6nkw)

 

Doplníme předmět (název zásilky) 



K zprávě můžeme připojit přílohy (vždy po jedné)

Úspěšné nahrání přílohy vidíme zde



Po úspěšném odeslání zprávy dostaneme hlášení, potvrzení je vhodné si vytisknout pro případ reklamace.

A podobně jako v e-mailu najdeme zprávu v odeslaných zprávách.



Příjem zpráv 
Pokud máte nastavenou validační SMS nebo Email přijde vám krátká informace, že máte novou zprávu, Tato 
zpráva neobsahuje žádné aktivní odkazy, ani další podrobnosti o zprávě - jinak jde asi o podvrh ve snaze z vás 
získat citlivé údaje – na nic v e-mailu neklikejte. Je to jen výzva že se máte podívat do své DS.
Novou zprávu - zprávy najdete ve složce   Přijaté zprávy, 

Nejprve vidíte jen název zprávy, po kliknutí se zobrazí podrobnosti. Většina zpráv je s přílohou, která je 
podstatou, často jako PDF soubor a zpráva samotná je jen informací o odesílateli a předmětu zasílané zprávy.

1. Po kliknutí na název přílohy vám systém nabídne její uložení na PC, asi nejčastější možnost.
Uložení přílohy na PC probíhá standardním způsobem, zprávu pak najdete ve složce, kterou máte 
nastavenou ve svém prohlížeči a lze ji v něm snadno dohledat přes odkaz „Stažené soubory“. Zprávu je 
vhodné archivovat např. do složky „Datovka“ a nejlépe
ještě zálohovat na jiné místo – externí disk, cloud,
případně i vytisknout k založení, jinak do 3 měsíců, pokud
není placeno úložiště souborů, bude zpráva smazána.



2. Zprávu je možné i přeposlat nebo v tomto případě bezplatně odpovědět (příjemcem je FÚ).
3. Zprávu lze uložit do Úložiště, kde ji máte po dobu 14. dnů, nebo u placeného používání déle.

 
4. nebo ji konvertovat = odeslat do systému Czech-POINT, kde vám ji vytisknou a ověří – to v případě, že 
je pro jednání vyžadována písemná podoba – např. soud.

Po ukončení práce s DS doporučuji se vždy odhlásit (ne jen zavřít okno prohlížeče!!!) – šipkou
v rámečku u svého jména.


