
V. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 
datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 

 
Návrh vyhlášky byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 17. srpna 2016 s termínem pro zaslání připomínek  
do 7. září 2016. Celkem byly k návrhu vyhlášky uplatněny 2 zásadní připomínky, a to 2 připomínkovými místy.  
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, útvar ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády České 
republiky. 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, odbor kompatibility Úřadu vlády České 
republiky, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správa státních hmotných rezerv, Nejvyšší kontrolní úřad, Hospodářská komora České republiky. 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo  
pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, útvar místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České 
republiky, kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, Česká národní banka, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český 
telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Národní 
bezpečnostní úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, 
Bezpečnostní informační služba, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, hlavní město Praha, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Pardubický 
kraj, Středočeský kraj, Královehradecký kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina. 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Energetický regulační úřad, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, Svaz měst a obcí České republiky, Karlovarský kraj. 
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst:  
 

1. Ministerstvo financí  
2. útvar ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády České republiky 
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Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání 
1. Ministerstvo 
financí 

1. 1 
K novele vyhlášky jako celku  
 
Rozhraní datových schránek je lokalizováno pouze do českého jazyka. Tento stav 
je nepřijatelný, protože v České republice vykonává své aktivity nemalé množství 
zahraničních subjektů. S ohledem na to, že se k novelizaci vyhlášky přistupuje také 
v návaznosti na Evropské nařízení, lze předpokládat další rozšíření okruhu 
zahraničních uživatelů systému datových schránek. Mimo toho, že schopnost 
komunikovat v cizím jazyce patří mezi znaky moderního státu (např. daňová 
přiznání k daním z příjmů jsou vydána i v anglickém jazyce, a to včetně pokynů), 
jde také o nezanedbatelnou službu veřejnosti. 
 
I když lze předpokládat, že písemnosti, které budou do datové schránky doručeny, 
budou převážně v českém jazyce, neznamená to, že nemá smysl přeložit rozhraní 
informačního systému. Zatímco klasický dopis s doručenkou si na poště cizinec 
vyzvednout dokáže, je otázkou, zda zvládne obsluhu portálu datových schránek  
v českém jazyce.  
 
S ohledem na zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, 
je navíc nepřípustné, aby informační systém datových schránek nepodporoval 
alespoň jazyky národnostních menšin, které jsou tyto menšiny oprávněny užívat  
v úředním styku. 
 
Zmocnění pro vydání vyhlášky umožňuje mimo jiné „stanovení technických 
náležitostí užívání datových schránek“, což zahrnuje určení jazyka rozhraní 
informačního systému. Z technického hlediska lze konstatovat, že pokud je systém 
datových schránek naprogramován v souladu s obvyklými metodami, postupy  
a standardy (tedy pokud je lege artis), pak by zavedení lokalizačních řetězců  
pro jednotlivý další jazyk nemělo představovat technický problém ani výrazně 
zvýšené náklady (mělo by jít pouze o překlad a zavedení lokalizačních řetězců). 
 
Bylo by vhodné, aby byl systém schopen komunikovat alespoň anglicky  
a v jazycích národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území 
České republiky. V ideálním případě by měl dále podporovat všechny úřední 
jazyky Evropské unie. 
 
Závěr: 

Vysvětleno 
 
Návrh usiluje o úpravu záležitostí, které předkladatel 
v rámci předmětné novely vyhlášky č. 194/2009 Sb. 
nezamýšlel řešit. Nemá tak k dispozici adekvátní analýzy 
celého problému. Jejich provedení a následné hledání 
optimálního řešení nelze realizovat v časovém rámci, 
který má předkladatel pro dokončení legislativního 
procesu k dispozici, má-li současně dostát požadavkům  
na řádnou správu věci veřejných (a řádného hospodáře). 
Bylo by proto potřeba tento rámec modifikovat. To však 
s ohledem na nutnost zezávaznit pravidla obsažená 
v předmětné novele, která řeší akutní problémy 
dosavadního znění vyhlášky č. 194/2009 Sb., tak, aby 
začala vyvolávat zamýšlené právní následky  
od 1. ledna 2017, není z pohledu předkladatele možné. 
 
V současné době nadto probíhá přizpůsobení technického 
a programového vybavení systému datových schránek 
požadavkům novelizovaného znění zákona  
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, přineseného zákonem  
č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,  
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,  
a některé další zákony. Vedle toho jsou završovány 
přípravné procesy pro rozsáhlejší obnovu technického  
a programového vybavení systému datových schránek 
(zejména dokončována příslušná výběrová řízení), k níž 
by mělo dojít v průběhu roku 2017. S ohledem  
na pokročilou fázi těchto procesů již není možno 
modifikovat zadávací dokumentaci a zahrnout do této 
obnovy i úpravu uživatelského prostředí systému 
datových schránek v intencích požadavků 
připomínkového místa, potvrdily-li by příslušné analýzy 
odůvodněnost takového kroku. Případná úprava 
uživatelského prostředí systému datových schránek v tom 
smyslu, aby zahrnovala další jazykové mutace, by tak 
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Vzhledem k tomu, že při správě daní musí v některých případech daňové subjekty 
se správcem daně komunikovat výhradně elektronicky, se požaduje, aby  
do předloženého materiálu byl vložen novelizační bod, který by do vyhlášky 
194/2009 Sb. vložil následující ustanovení: 
 
„§ 7a 
Jazyk informačního systému datových schránek 
Informační systém datových schránek je zpřístupněn v českém jazyce, v jazyce 
národnostní menšiny, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky,  
a v anglickém jazyce.“ 
 
Nebo alternativně: 
„§ 7a 
Jazyk informačního systému datových schránek 
Informační systém datových schránek je zpřístupněn v českém jazyce, v jazyce 
národnostní menšiny, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky,  
a v úředním jazyce Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie.“ 

byla možná až po provedení a vyhodnocení zmiňované 
rozsáhlejší obnovy.    
 
Předkladatel nicméně vnímá požadavek připomínkového 
místa jako cenný podnět, kterým se bude z titulu správce 
systému datových schránek zabývat. S ohledem na výše 
popisovanou situaci však neshledává možným, aby 
případná úprava uživatelského prostředí systému 
datových schránek v intencích požadavků 
připomínkového místa, zaměřená primárně na anglickou 
jazykovou mutaci, byla realizována dříve než v průběhu 
roku 2018. 
 
Správce informačního systému datových schránek zajistí 
přístupnost webového rozhraní datových schránek  
v anglickém jazyce. S ohledem na aktuální upgrade 
systému však ne dříve než v roce 2018. 
 

2. útvar ministra  
pro lidská práva, 
rovné příležitosti  
a legislativu Úřadu 
vlády České 
republiky 

2.1 
Obecně k návrhu vyhlášky 
 
Webové rozhraní datových schránek je k dispozici pouze v českém jazyce. To je 
jednak značně nekomfortní pro zahraniční uživatele, jednak to může být v rozporu 
se zákonem, který stanovuje právo některých menšin komunikovat s veřejnou 
správou ve vlastním jazyce. 
 
Datové schránky nejsou užívány pouze státními příslušníky České republiky. 
Datovou schránku si může nechat zřídit i cizí státní občan, a rovněž i organizační 
složka zahraniční právnické osoby. V zájmu uživatelského komfortu a vstřícnosti 
by bylo vhodné, aby tyto osoby mohly používat informační systém datových 
schránek alespoň v angličtině, ideálně pak i v dalších světových jazycích (v našich 
podmínkách zejména němčina, francouzština, ruština). Možnost komunikovat  
se státní správou v anglickém jazyce, přestože nejde o úřední jazyk, je v mnoha 
státech stále běžnější a přispívá k atraktivitě podnikatelského prostředí  
pro zahraniční investory. Některé úřady již zpřístupňují své úřední dokumenty  
i v anglickém jazyce (například formulář daňového přiznání), a to včetně instrukcí 
a metodik pro uživatele. Samotné datové schránky však lze ovládat pouze  

Vysvětleno 
 
Návrh usiluje o úpravu záležitostí, které předkladatel 
v rámci předmětné novely vyhlášky č. 194/2009 Sb. 
nezamýšlel řešit. Nemá tak k dispozici adekvátní analýzy 
celého problému. Jejich provedení a následné hledání 
optimálního řešení nelze realizovat v časovém rámci, 
který má předkladatel pro dokončení legislativního 
procesu k dispozici, má-li současně dostát požadavkům  
na řádnou správu věci veřejných (a řádného hospodáře). 
Bylo by proto potřeba tento rámec modifikovat. To však 
s ohledem na nutnost zezávaznit pravidla obsažená 
v předmětné novele, která řeší akutní problémy 
dosavadního znění vyhlášky č. 194/2009 Sb., tak, aby 
začala vyvolávat zamýšlené právní následky  
od 1. ledna 2017, není z pohledu předkladatele možné. 
 
V současné době nadto probíhá přizpůsobení technického 
a programového vybavení systému datových schránek 
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v češtině. 
 
Kromě toho, podle § 9 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin mají menšiny, které tradičně a dlouhodobě žijí na území ČR, 
právo užívat v úředním styku svůj jazyk. Úředním stykem je nepochybně míněn  
i úřední styk elektronickou cestou, datové schránky by tedy měly podporovat 
jazyky těchto menšin. Tyto menšiny samozřejmě nejsou nuceny používat systém 
datových schránek, mohou se státní správou komunikovat i jinými cestami,  
za pomoci tlumočníka. Užívání datových schránek v rodném jazyce by ovšem bylo 
značně komfortnější a nepochybně i méně nákladné. 
 
Konečně, česká státní správa by, jakožto státní správa členského státu EU, měla 
být přístupná občanům všech států EU, pokud možno bez rozdílů. Měla by tedy 
komunikovat v co největším počtu úředních jazyků EU. Tím spíše by tato možnost 
měla být k dispozici, pokud zákon v některých případech přímo přikazuje použití 
komunikace prostřednictvím datových schránek (např. některé subjekty musejí  
s finanční správou komunikovat pouze elektronicky) a uživatel neznalý jazyka tedy 
ani teoreticky nemůže zvolit jinou cestu komunikace, např. osobně s tlumočníkem. 
 
Stanovení jazyka webového rozhraní je nepochybně „technickou podmínkou 
přístupu do datové schránky,“ vložení takovéhoto ustanovení je tedy zcela v rámci 
zákonného zmocnění v § 9 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb. a je plně v souladu 
s jeho účelem. 
 
Požaduji tedy, aby návrh vyhlášky byl doplněn o nový paragraf, který 
stanoví, že rozhraní informačního systému datových schránek je k dispozici 
v jazyce českém, anglickém, německém a francouzském a ruském. Rovněž 
požaduji doplnit i  jazyky národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě 
žijí na území České republiky a v dalších úředních jazycích Evropské unie. 

požadavkům novelizovaného znění zákona  
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, přineseného zákonem  
č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,  
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,  
a některé další zákony. Vedle toho jsou završovány 
přípravné procesy pro rozsáhlejší obnovu technického  
a programového vybavení systému datových schránek 
(zejména dokončována příslušná výběrová řízení), k níž 
by mělo dojít v průběhu roku 2017. S ohledem  
na pokročilou fázi těchto procesů již není možno 
modifikovat zadávací dokumentaci a zahrnout do této 
obnovy i úpravu uživatelského prostředí systému 
datových schránek v intencích požadavků 
připomínkového místa, potvrdily-li by příslušné analýzy 
odůvodněnost takového kroku. Případná úprava 
uživatelského prostředí systému datových schránek v tom 
smyslu, aby zahrnovala další jazykové mutace, by tak 
byla možná až po provedení a vyhodnocení zmiňované 
rozsáhlejší obnovy.    
 
Předkladatel nicméně vnímá požadavek připomínkového 
místa jako cenný podnět, kterým se bude z titulu správce 
systému datových schránek zabývat. S ohledem na výše 
popisovanou situaci však neshledává možným, aby 
případná úprava uživatelského prostředí systému 
datových schránek v intencích požadavků 
připomínkového místa, zaměřená primárně na anglickou 
jazykovou mutaci, byla realizována dříve než v průběhu 
roku 2018. 
 
Správce informačního systému datových schránek zajistí 
přístupnost webového rozhraní datových schránek  
v anglickém jazyce. S ohledem na aktuální upgrade 
systému však ne dříve než v roce 2018. 
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