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 Diskuze
ZÁKLADNÍ OKRUHY K DISKUZI
 Uchovávání dokumentů
 Prokázání data doručení v delším časovém horizontu
 Bezpečnost dokumentů, riziko jejich pozměňování
 Elektronický dokument jako důkaz v soudních řízeních

Rozlišení relevantních subjektů
 OVM – Orgány veřejné moci (soudy, ministerstva)

 PO – Právnické osoby (obchodní společnosti)
 PFO – Podnikající fyzické osoby (živnostníci)
 FO – Fyzické osoby (soukromé osoby)

Datová schránka
právnické osoby

Datová schránka
orgánu veřejné moci

Povinná pro PO zapsané v
OR, zřízena ze zákona do
90ti dnů od účinnosti, nebo
bezprostředně po zapsání
do OR

Zřízena do 90ti dnů od
účinnosti zákona, centrální
orgány, kraje, obce, měst.
části, ČT, ČRo, zdrav.
pojišťovny,
samospr.
Komory ATD.

Datová schránka
fyzické osoby

Datová schránka
podnikající fyz. osoby

Zřízena na žádost do 3 dnů,
žádost se podává na MV,
Czech POINTech

Zřízena na žádost do 3 dnů,
povinná
pro advokáty,
daňové
poradce*)
a
insolvenční
správce
*) ze zákona až za 3 roky

Základní přehled klíčových skutečností I.
 Datová schránka (DS) – elektronické úložiště zřízené a
spravované Ministerstvem vnitra
 Datová
zpráva
–
Dokumenty
OVM
doručované
prostřednictvím DS a úkony prováděné vůči OVM DS mají
formu datové zprávy
 Doručení – u OVM: dodáním do DS; u dalších subjektů:
okamžikem přihlášení do DS oprávněnou osobou; stejné
právní účinky jako do vlastních rukou
 Fikce doručení – v zásadě ano - 10. dnem ode dne, kdy byl
dokument dodán do DS; ne při komunikaci FO a PO
navzájem (nutné potvrzení o doručení); u OVM okamžikem
dodání do DS
 Prominutí zmeškání úkonu – na žádost do 15 dnů ode dne,
kdy vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit

Základní přehled klíčových skutečností II.
 Přístup do DS – osoby oprávněné, pověřené, administrátor
(zmocnění sui generis); do vlastních rukou jen s pověřením
 Identifikace DS – OVM ano; PO a FO ne (novelizací zákona
zřejmě ano)
 Informační systém DS – správce: Ministerstvo vnitra;
provozovatel: Česká pošta (Telefónica O2)
 Doručováni FO a PO navzájem – v plném rozsahu po 1.
červenci 2010; poštovní datová zpráva pouze na žádost
všech subjektů
 Přerušení nebo pozastavení provozování živnosti - nemá na
zpřístupněnou DS vliv
 Statistika – cca 96 % datových zpráv odesíláno OVM a
exekutory, víc než 90 % datových zpráv nespadá do režimu
fikce doručení

Základní přehled klíčových skutečností III.
 Kdy se nedoručuje do DS:


Dokument obsahuje utajované informace



Adresát nemá zpřístupněnou DS



Neumožňuje to povaha dokumentu (např. nabídky u VZ – ISDS
neumožňuje otevření po stanoveném čase – riziko porušení
zásady rovnosti a nediskriminace)



Doručuje se na místě (při úkonu, krátkou cestou)



Zákonné důvody (doručování veřejnou vyhláškou)
0 – 10 dní

Odeslání do
DS

Dodání DS

90 dní

Přihlášení
oprávněné
osoby =
doručení DS

Smazání DS

Aktuální právní problémy DS I.
 Doručování přístupových údajů členům statutárního orgánu
(problém dožádání do zahraničí); zpřístupnění vždy 15. dnem
po dni doručení přístup. Údajů (počítány všechny kal. dny)
 Prokazatelnost řádného doručení dokumentu (např. když
OVM svévolně nezašle prostřednictvím DS)
 Omezená platnost el. podpisu – algoritmy nelze považovat za
bezpečné a spolehlivé; průkaznost zajištěna např. novým
orazítkováním)
 Bezpečnostní rizika (detekce viru, malware)
 Provázanost na elektronickou spisovou službu

 Možnost plné elektronické komunikace mezi PO a FO
navzájem (po 1. červenci 2010 vedle např. stávajících
daňových dokladů i elektronické smlouvy – ne u podpisů na
téže listině, multilaterálních smlouvy, notářské ověření)

Aktuální právní problémy DS II.
 Presumovaná bdělost nového statutárního orgánu poté, co
došlo k zneplatnění přístupových údajů
 Absence explicitní úpravy odepření možnosti dodání
dokumentu v režimu ustanovení § 18a zákona při neuhrazení
odměny za jeho dodání do DS
 Kolize právní úpravy doručování přes DS a jinou elektronickou
cestou
 Zpochybňování doručení do DS – možnost orgánu vyžádat si
od Ministerstva vnitra jako podklad pro rozhodnutí informaci z
ISDS o tom, zda datová zpráva byla nebo nebyla doručena - §
8 odst. 1 tr.ř.,136 s.ř.,128 OSŘ

 Narušení integrity podepsaného dokumentu – v situaci, kdy
bylo připojeno více elektronických podpisů - typicky společný
úkon
více
osob
(např.
podpis
dvou
jednatelů
spol. s r.o.)

Aktuální právní problémy DS III.
 Problém řádného zajištění dvojího pověření – pověřená
osoba (§ 8 odst. 6 zákona) musí být rovněž pověřena
k provedení příslušného právního úkonu
 Úkon učiněný jinou osobou prostřednictvím „cizí“ DS –
nemá právní účinky, které zákon jinak dokumentu
doručenému prostřednictvím DS přiznává; tyto úkony však
nelze považovat automaticky za neúčinné (bude-li úkon
opatřen zaručeným el. podpisem pak bude materiálně
perfektním)
 Účinnost elektronického doručení dokumentu (např. emailem prostřednictvím zaručeného el. podpisu) v případě,
kdy mělo být doručování prostřednictvím DS
 Nesprávný úřední postup - doručení elektronické verze
rozhodnutí neopatřené uznávaným elektronickým podpisem
(nový stejnopis rozhodnutí se zašle do DS)

Aktuální právní problémy DS IV.
 Problém jednoznačné identifikace adresáta (3-písem.dotaz)

 Zřízení DS – i pro společnosti vstoupivším do likvidace či
insolvence – problém určení osob, kterým mají být zasílány
přístupové údaje
 Náročná specifikace okruhů subjektu oprávněných
požadovat funkcionalitu zřízení DS plnící funkci DS veřejné
moci (např. církve, Česká pošta, STK, …); plně v diskreci MV
 Problematické zjišťování druhu DS – podnikající má pouze 1
DS bez ohledu na množství předmětu podnikání; 1osoba
vykonávající advokacii, daňové poradenství, insolvenční
správcovství – má 3 DS
 Nejasné pravidla, kdy či vůbec zda OVM může/musí požádat
MV, aby jeho DS umožnila i privátní komunikaci
(soukromoprávní úkon)

Aktuální právní problémy DS V.
 Průkaznost pravosti oddělené přílohy (např. dokument PDF) v
situaci, kdy časové razítko je pouze v datové zprávě
 Nedodržení postupu řádného doručení – (i) materiálně má
účinky, neboť adresát se měl možnost seznámit s obsahem,
(ii) v případě fikce se neseznámil, tj. nebylo řádně doručeno
(porušení zásady legitimního očekávání o doručování do DS)

 Doručení do neadekvátní DS – obdobně jako při tzv. doručení
jiným způsobem - osoba se seznámila s obsahem dokumentu
 Riziková potenciální penetrace šíření a výměny informací z
jiných informačních systémů (např. informace o nehodách)
 Nejasný okamžik, kdy může být podána žádost o
funkcionalitu dle ustanovení §18a zákona (současně či až po
podání žádosti o zřízení DS)

Aktuální právní problémy DS VI.
 Nejasné důsledky doručení zprávy se soukromoprávním
úkonem OVM – nepřiměřená tvrdost pro FO, aby rozlišovala
povahu zasílaného dokumentu
 Nejasný rozsah a charakter poskytovaných informací dle
ustanovení § 14 odst. 3 zákona při vyhotovení výpisu
z příslušného souboru údajů vedeného v ISDS

 Nepřesné určení charakteru dokumentů zasílaných
zadávacích řízeních (novela ZVZ) - zásady dle § 6 ZVZ

při

 Nejasný okamžik doručení OVM, kdy OVM vystupuje jako
účastník řízení (ISDS neumí rozlišení pro uplatnění fikce)

Právní úprava datových schránek I.


Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů



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



Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné
správy, ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava datových schránek II.
 vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

 vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu
spisové služby
 vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností
provádění autorizované konverze dokumentů

 vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání
informačního systému datových schránek
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