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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností 

užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších 

předpisů, vychází ze zmocnění uvedeného v § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 zákona  

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

pozdějších předpisů. 

 

Se současným vývojem v oblasti bezpečnosti hesel potřebných pro přihlašování  

do informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) byl Ministerstvem vnitra 

zadán požadavek pokusit se realizovat nový způsob přihlašování do datové schránky, který by 

se odlišoval od stávajících způsobů pro přihlašování. Při přihlašování do ISDS lze výchozí 

způsob zabezpečení (jméno a heslo) rozšířit o možnost „přihlášení certifikátem“, možnost 

„přihlášení pomocí SMS“ a o možnost „přihlášení bezpečnostním kódem (token)“. 

Pro přihlášení do datové schránky nicméně velká část z více než 1 mil. uživatelů ISDS 

(99,84 %) využívá pouze výchozí způsob přihlášení (jméno a heslo), který je v kontextu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzv. nařízení eIDAS) považován za způsob 

přihlášení s nízkou úrovní zabezpečení. Menší část uživatelů ISDS, která by o některém 

z rozšířených způsobů přihlašování mohla uvažovat, může být pravděpodobně odrazena buď 

náklady spojenými s vydáním či používáním prostředků (SMS, certifikát), nebo  příliš 

složitým způsobem nastavení a používání (certifikát, OTP). 

 

Obecně lze konstatovat, že datové schránky, potažmo služby eGovernmentu, dosud 

nejsou občany příliš využívány. Jedním z důvodů může být například procedura přihlašování 

se do datové schránky, pro kterou si musí uživatel datové schránky pamatovat složité heslo, 

které pak mnohdy používá velmi zřídka. Další důvod může představovat neúspěšné přihlášení 

uživatele do jeho datové schránky, s nímž je následně spojeno zaslání nových přístupových 

údajů k datové schránce. Tyto situace mohou být uživatelem datové schránky vnímány 

negativně, což ve svém důsledku znamená pokles spokojenosti s poskytovanou službou. 

Z tohoto důvodu se jako optimální jeví, může-li uživatel datové schránky používat jeden 

přihlašovací prostředek, a to do několika systémů. 

 

V komerční sféře se dnes mimo hesla využívají například otisky prstů, sken rysů 

obličeje, sken oka, polohy a síly cév, geometrie ruky, identifikace hlasem nebo jiné druhy 

biometrické identifikace. Ve veřejné sféře se v současné době realizuje možnost přihlášení 

prostřednictvím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 

čipem s využitím služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. NIA neboli 

národní identitní prostor), je však žádoucí občanům nabídnout i jinou alternativu. 

 

Nový způsob přihlášení do datové schránky by proto měl být bezpečný, uživatelsky 

přívětivý a  zároveň jednoduchý, tak aby jej mohlo využívat širší spektrum uživatelů datových 

schránek. Ministerstvem vnitra byl jako optimální nový způsob přihlášení do datové schránky 
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vybrán koncept vycházející z výběru grafických symbolů pro zadání hesla namísto 

alfanumerických znaků, a to s ohledem na skutečnost, že pro lidský mozek je nepochybně 

složitější zapamatovat si čísla nebo slova než obrázky. Hlavním záměrem je, aby uživateli 

datové schránky nevznikaly další finanční náklady na pořizování nových zařízení, ale využil 

se trend většího rozvoje chytrých telefonů a tabletů či jiných inteligentních zobrazovacích 

technologií.  

 

V návrhu vyhlášky se proto navrhuje zavést tzv. mobilní elektronický prostředek (dále 

jen „MEP“) jako elektronický prostředek pro autentizaci a identifikaci pouze v rámci ISDS, 

který by rozšířil současnou nabídku doplňkových autentizačních metod. MEP bude splňovat 

technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků 

pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly prováděcím nařízením Komise 

(EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace 

a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 

nařízení eIDAS, a to alespoň pro úroveň záruky značnou. 

 

Uživatel datové schránky by si po přihlášení do datové schránky přidal tuto 

autentizační metodu ke svému účtu, tudíž by z jeho strany nebylo nutné za tímto účelem 

navštívit kontaktní místo veřejné správy. Po nastavení rozšířeného způsobu přihlášení pomocí 

MEP už nebude požadováno zadání hesla ani uživatelského jména. MEP bude svázán s účtem 

uživatele datové schránky ztotožněným vůči základnímu registru obyvatel. Prozatím není 

plánováno umožnění propojení jednoho přístupu s více uživatelskými účty, nicméně uživatel 

datové schránky si bude moci v jednom mobilním zařízení zřídit více přístupů, tj. pro každou 

jeho datovou schránku zvláštní oprávnění přístupu. Prostřednictvím jednoho mobilního 

zařízení tak bude možné se rychle, pohodlně a bezpečně přihlásit do více datových schránek. 

 

Přihlášení do datové schránky bude umožněno s využitím MEP, který bude přístupný 

prostřednictvím mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra. Aktivace prostředku 

proběhne v tomto případě vzdáleně přes specifický kód načtený mobilním zařízením uživatele 

datové schránky. Kromě mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra (software) bude 

MEP založen na současném použití mobilního zařízení (hardwarového prostředku jako 

„nosiče“), který má k dispozici většina produktivní populace České republiky. Takovým 

zařízením je mobilní telefon v kategorii smartphone, a bude-li zvoleno řešení založené 

na elektronické aplikaci, lze předpokládat rovněž použití jiných mobilních zařízení, typicky 

tabletů. Mobilní aplikace pak bude dostupná minimálně na platformě iOS a Android. MEP 

umožní přihlášení v prostředí jiných elektronických aplikací instalovaných na stejném 

mobilním zařízení i přihlášení do webových aplikací na tomto či jiném zařízení (například 

na počítači). Všechny obslužné procesy by měly probíhat automatizovaně, a nevyžadovat tak 

administrativní činnosti od uživatelů datových schránek. Cílem je, aby přihlašovací údaje 

nebyly založeny pouze na jménu/heslu/OTP, ale i na jiném inovativním řešení, které bude 

dostatečně bezpečné, ale přitom uživatelsky snadno použitelné. MEP tedy bude představovat 

spojení mobilního zařízení (chytrého mobilního telefonu, tabletu) s mobilní aplikací, přičemž 

aktivace MEP proběhne až v okamžiku jejich spárování (uživatel datové schránky zadá jméno 

a heslo ke svému účtu do datové schránky). MEP se tak stane součástí mobilního zařízení 

a jeho přenositelnost na jiné mobilní zařízení bude omezena (v úvahu bude přicházet pouze 

několik situací, například situace, kdy si uživatel datové schránky zakoupí nové mobilní 

zařízení). 

 

Přihlášení do datové schránky pomocí MEP nebude vyžadovat zadání složitého hesla, 

ale například obrázkového PINu, případně potvrzení systémovým prostředkem 

podporovaným na dané platformě telefonu (otisk prstu, sken obličeje). Vydání ani používání 
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MEP pak nebude spojeno s žádnými poplatky. Přihlašování do datové schránky pomocí MEP 

bude dvoufaktorové, a to na základě kombinace minimálně dvou různých z následujících tří 

typů faktorů: 1) „něco, co mám“ – předmět, například chytrý mobilní telefon nebo tablet, 

2) „něco, co znám“ – heslo nebo PIN a 3) „něco, co jsem“ – biometrika. Kromě zadání 

faktoru typu „něco, co znám“, nebude muset uživatel datové schránky zadávat žádné 

přihlašovací údaje. K přístupu do datové schránky tak bude vždy zapotřebí adekvátního 

mobilního zařízení za současného zadání hesla v podobě například obrázkového PINU nebo 

za současného využití biometrických prvků (otisk prstu, sken obličeje).  

 

V další fázi se uvažuje zavést MEP nejen jako volitelný doplněk pro současné 

uživatele datových schránek, ale jako samostatný prostředek pro elektronickou identifikaci, 

který budou moci používat nejen uživatelé datových schránek, ale i ti, kteří datovou 

schránkou nedisponují. 

 

Nereflektování nejnovějších trendů v rozvoji informačních a komunikačních 

technologií (například vývoje v oblasti bezpečnosti hesel a technologií nejčastěji používaných 

komerční sférou) by vedlo k bezdůvodné stagnaci ISDS ve světle ostatních prostředků 

elektronické komunikace a současnému nereflektování potřeb uživatelů datových schránek. 

Nebude-li zaveden navrhovaný MEP, bude pravděpodobně přetrvávat současný stav, kdy se 

většina uživatelů datových schránek přihlašuje k datové schránce pomocí uživatelského jména 

a hesla, které jsou však považovány za způsob přihlášení s nízkou úrovní zabezpečení.  

 

Ministerstvo vnitra dále obdrželo požadavek České národní banky na přidání formátu 

csv (Comma-separated values) mezi přípustné formáty datové zprávy dodávané  

do datové schránky, jejichž seznam je obsahem přílohy č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb. 

Předmětný požadavek byl vznesen v souvislosti s vyhláškou č. 30/2017 Sb. k provedení 

zákona o centrální evidenci účtů, konkrétně s § 7 odst. 2 uvedené vyhlášky, podle něhož 

ústřední orgány zašlou České národní bance seznam identifikátorů datových schránek 

oprávněných žadatelů ve struktuře datového souboru formátu csv. V příloze č. 3 vyhlášky 

č. 194/2009 Sb. není tento typ formátu dosud obsažen. Úkolem Ministerstva vnitra je proto 

zajistit implementaci nového formátu csv mezi přípustné formáty datové zprávy dodávané 

do datové schránky, neboť nereflektování požadavku České národní banky v návrhu vyhlášky 

by umožnilo ponechat současný a nevyhovující stav způsobený vzájemnou nekompatibilitou 

právních předpisů, kdy ústředním správním orgánům je na jedné straně uloženo plnění 

povinností určitým způsobem (zasílání zpráv s definovaným formátem), který však jiný 

právní předpis nepředpokládá (respektive neumožňuje). 

 

Dalším z rozvojových požadavků, vycházejícím z uživatelské praxe, je velikost datové 

zprávy dodávané do datové schránky. Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové 

schránky je dnes stanovena § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. a činí 20 MB, přičemž tato 

maximální velikost datové zprávy garantovaná všem uživatelům datových schránek byla 

navýšena vyhláškou č. 322/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016, a to z původních 10 MB. 

Parametry současné architektury ISDS momentálně neumožňují výraznější navýšení velikosti 

datové zprávy pro všechny datové schránky (téměř 900 tis. datových schránek), aniž by 

to neznamenalo významnější dopady na bezpečnost nebo by taková změna nepředstavovala 

výraznější finanční náklady přesahující finanční rámec stávajícího smluvního ujednání mezi 

správcem a provozovatelem ISDS.  Aktuální zkušenosti Ministerstva vnitra však současně 

hovoří o tom, že velikost datové zprávy již není pro některé orgány veřejné moci dostačující 

(typicky se jedná o mnohočetný příjem vysoce objemných podání, který umožňuje 

automatizované zpracování). Ministerstvo vnitra proto navrhuje, aby bylo možné orgánům 

veřejné moci uzpůsobit jejich další datové schránky zřízené podle § 6 odst. 2 zákona 
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č. 300/2008 Sb. na přijímání (dodávání) datových zpráv do velikosti 50 MB. Tato změna se 

však bude týkat pouze datových schránek zřízených od 1. listopadu 2018, datové schránky 

zřízené před tímto datem budou nadále přijímat datové zprávy do velikosti 20 MB. Tímto 

se umožní všem subjektům činícím podání vůči orgánu veřejné moci, jehož tzv. další datová 

schránka byla zřízena od 1. listopadu 2018, odeslat tomuto orgánu veřejné moci datovou 

zprávu větší velikosti než 20 MB, a usnadnit tak elektronická podání vůči veřejnému sektoru.  

Nedostatečné zohlednění předmětného požadavku by se do budoucna pro některé orgány 

veřejné moci mohlo stát limitujícím faktorem při výkonu jim svěřené působnosti (tj. výkonu 

veřejné moci) a hrozilo by rovněž zpomalení dalšího rozvoje eGovernmentu obecně. 

 

Posledním ze souboru opatření navrhovaných Ministerstvem vnitra formou novelizace 

vyhlášky č. 194/2009 Sb. je požadavek, aby součástí hesla mohla být mezera. Požadavek 

Ministerstva vnitra v daném případě zohledňuje aktuální trend v oblasti hesel, který 

doporučuje uživatelům zadávat celé věty, které jsou dostatečně dlouhé a přitom snadno 

zapamatovatelné. Z bezpečnostních a uživatelských důvodů se proto jeví žádoucím, 

aby součástí hesla mohla být také mezera.   

 Účinnost předmětného návrhu vyhlášky se navrhuje dělená. První část návrhu 

vyhlášky zahrnující navýšení velikosti datových zpráv, nový přípustný formát datové zprávy 

a mezeru jakožto součást hesla, nabude účinnosti dne 1. listopadu 2018, druhá část návrhu 

vyhlášky zahrnující především zavedení mobilního elektronického prostředku pak nabude 

účinnosti dne 1. března 2019. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh vyhlášky je v souladu jak se zákonem č. 300/2008 Sb., jehož ustanovení 

provádí, tak se zákonnými zmocněními k jejímu vydání, které jsou v zákoně č. 300/2008 Sb. 

obsaženy. Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění uvedeného v § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 

zákona č. 300/2008 Sb. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 

Evropské unie. Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie.  

 

Návrh vyhlášky nepodléhá povinnosti notifikovat jej jako technický předpis podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu 

při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti, neboť nenaplňuje podmínky stanovené touto směrnicí. Návrhem vyhlášky se 

pouze rozšiřuje možnost přihlašování do datové schránky pomocí MEP, návrh samotný však 

nijak nedopadá na fungování vnitřního trhu. MEP by neměl být vnímán ani jako výrobek nebo 

služba ve smyslu uvedené směrnice, a to z důvodu, že nebude poskytován za úplatu. Návrh 

vyhlášky rovněž nestanovuje technické specifikace a postupy, pouze odkazuje na příslušné 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Návrh vyhlášky se předkládá na základě zhodnocení působení vyhlášky od její 

poslední novelizace a je motivován zejména nutností reagovat na vývoj nejnovějších trendů 

v rozvoji informačních a komunikačních technologií. Současná platná právní úprava 

neumožňuje přístup do datové schránky s mobilním elektronickým prostředkem, proto je 

třeba v tomto smyslu upravit vyhlášku č. 194/2009 Sb. 

 

Zároveň platná právní úprava neumožňuje odeslat datovou zprávu o velikosti vyšší 

než 20 MB, což způsobuje některým orgánům veřejné moci problémy s přijímáním určitých 

typů podání prostřednictvím datových schránek. Cílem veřejného sektoru je umožnění 

co nejvíce podání elektronicky pomocí nástrojů, které povinným subjektům veřejný sektor 

nabízí. Nejdůležitějším nástrojem v této oblasti jsou v současné době datové schránky, a proto 

je třeba zohlednit tuto potřebu úpravou vyhlášky č. 194/2009 Sb. a to tím, že bude navýšena 

kapacita datové zprávy alespoň u tzv. dalších datových schránek orgánů veřejné moci 

zřízených od 1. listopadu 2018. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady a dopady na životní prostředí  

 

Implementace rozvojových požadavků ISDS v souvislosti s přijetím návrhu vyhlášky 

negeneruje žádné příjmy státního rozpočtu ani příjmy jiných dotčených subjektů. Vzniklé 

náklady na úpravu ISDS jsou zahrnuty ve výčtu nárokových služeb standardně poskytovaných 

v rámci stávajícího smluvního zajištění (smlouva o poskytování služeb provozu a rozvoje 

informačního systému datových schránek na období 2018 – 2022) mezi správcem 

a provozovatelem ISDS (provozní smlouva ISDS umožňuje realizaci změnových požadavků 

v předpokládané hodnotě do 25 mil. Kč za rok bez DPH), aniž by státnímu rozpočtu měly 

vzniknout jakékoliv další samostatné náklady. Na provoz ISDS vycházející ze smluvního 

zajištění jsou z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa každoročně vyhrazeny 

finanční prostředky v celkovém objemu 500 mil. Kč bez DPH (částka zahrnující kromě služeb 

ISDS i odměnu za odesílání datových zpráv a běžné provozní výdaje). Požadavek na zavedení 

MEP byl provozovateli ISDS v předstihu avizován a byl vtělen do smlouvy mezi 

Ministerstvem vnitra a Českou poštou, s. p., i jejím subdodavatelem. Odhadované 

implementační náklady k zavedení MEP byly předběžně stanoveny v rozmezí 5 – 15 mil. Kč 

bez DPH. Implementace nového formátu datové zprávy (csv) a mezery jako součásti hesla je 

odhadována v řádu desítek tisíc Kč bez DPH. Umožnění, aby tzv. další datové schránky 

orgánů veřejné moci zřízené od 1. listopadu 2018 byly schopny přijímat datové zprávy 

do velikosti 50 MB, bude nákladem nejvýše 100 tis. Kč bez DPH. Zavedení MEP dále 

určitým způsobem zvýší počet požadavků na poskytnutí informací a technickou podporu, 

nemělo by se však jednat o nijak dramatický skok, který by si vyžádal navýšení kapacit 

infolinky. Zavedení MEP si rovněž vyžádá určité náklady na možné propagační aktivity, 

přičemž tyto náklady budou taktéž hrazeny v rámci existujícího smluvního zajištění mezi 

správcem a provozovatelem ISDS. Další nepřímé náklady nejsou známy. Celkové náklady lze 

odhadovat mezi 5,2 mil. Kč bez DPH – 15,2 mil. Kč bez DPH. 

 

Pro obyvatele České republiky a podnikající subjekty přinese zavedení MEP novou 

službu státu, která jim dovolí pohodlněji a bezpečněji využívat služby eGovernmentu. Pozice 

Ministerstva vnitra jako správce ISDS se nemění, rozsah činnosti se přiměřeně rozšíří 

i  o věcnou správu MEP. Stejně tak se nemění ani pozice České pošty, s. p., jako 

provozovatele ISDS, pouze bude do jejího rozsahu činnosti nově spadat také provoz MEP. 
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 Zavedením MEP se dále rozšíří možnosti vzdálené komunikace obyvatel České 

republiky a podnikajících subjektů s úřady. S širší nabídkou služeb eGovernmentu lze 

očekávat zvýšení efektivity výkonu veřejného sektoru a snížení zatížení obyvatel České 

republiky. 

 

Předpokládané sociální dopady a dopady na životní prostředí nebyly identifikovány. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

S ohledem na věcný obsah návrhu vyhlášky jsou dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace neutrální. Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. Veškeré 

osobní údaje budou i nadále zpracovávány na základě zákonného zmocnění nebo na základě 

souhlasu subjektu údajů s jejich zpracováním. V oblasti ochrany soukromí a osobních údajů 

tedy nedojde k podstatným změnám. MEP bude mít vestavěnu ochranu soukromí 

při autentizaci, ochranu osobních údajů během autentizace a ochranu proti neoprávněnému 

propojování osobních údajů mezi spoléhajícími se stranami. Technická realizace MEP bude 

dále předmětem analýzy rizik, jejímž zpracovatelem bude provozovatel ISDS, a následně 

bude technická realizace MEP podrobena také bezpečnostnímu auditu. MEP bude navržen 

tak, aby do budoucna splňoval alespoň úroveň záruky značnou ve smyslu nařízení eIDAS 

a jeho prováděcích předpisů.  

 

Uživatelé MEP budou chráněni proti kompromitaci a zneužití svých přístupových 

údajů podstatně lépe než při použití prosté jednofaktorové autentizace. V případě nutnosti 

blokace MEP se bude moci uživatel MEP rozhodnout, zda zablokování MEP uskuteční 

na kontaktním místě veřejné správy nebo vzdáleně, a to za použití svého druhého prostředku. 

Prostředky, které umožní řídit používání druhého faktoru, zároveň přinášejí možnosti vyšší 

bezpečnosti, vyšší efektivity a lepšího uživatelského vnímání především v situacích, kdy 

používání druhého faktoru není nutné. MEP bude zajišťovat obnovu kryptografických klíčů 

bez potřeby součinnosti uživatele. Uživatel nebude muset provádět žádné úkony k zajištění 

obnovy kryptografických klíčů, neboť infrastruktura MEP zajistí obnovu kryptografických 

klíčů automaticky. MEP bude podporovat řešení individuálních mimořádných situací 

samoobsluhou, a to zejména v situacích jako je technická porucha prostředku, jeho ztráta, 

krádež mobilního zařízení nebo jeho výměna za nové (např. modernější chytrý telefon). 

Samoobslužné řešení mimořádných situací nesníží bezpečnost prostředků. MEP bude 

připraven na to, že může nastat krizová situace, která zasáhne všechny prostředky najednou, 

a za tím účelem bude mít vestavěny automatizované postupy pro zotavení se z krizových 

situací, které bude možné provádět hromadně za běhu, bez nutnosti znovu aktivovat 

prostředek na registračním pracovišti nebo bez nutnosti upgrade firmware vyžadujícího 

návštěvu takového pracoviště. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá 

založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
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9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

 

Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 

 

10. Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

 

V souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 

s vyznačením povinnosti zpracování RIA se hodnocení dopadů regulace (RIA) podle 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) u tohoto návrhu vyhlášky 

nezpracovává. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K čl. I bodu 1 (navrhovaný § 2 odst. 3) 

 

 Možnost přihlášení se do datové schránky pomocí elektronického prostředku se 

rozšiřuje o nový elektronický prostředek, tzv. mobilní elektronický prostředek (MEP). 

K využití tohoto typu elektronického prostředku je třeba, aby uživatel datové schránky 

disponoval adekvátním mobilním zařízením (typicky chytrým mobilním telefonem nebo 

tabletem) prostřednictvím kterého si pomocí mobilní aplikace poskytované Ministerstvem 

vnitra tento elektronický prostředek aktivuje. Jednou z druhových vlastností MEP je, 

že splňuje technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků 

pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly přímo použitelným předpisem 

Evropské unie, a to alespoň pro úroveň záruky značnou. Přímo použitelným předpisem 

Evropské unie se pak má na mysli prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 

2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky 

prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu. 

     

K čl. I bodu 2 (navrhovaný § 3 odst. 1 a 5) 

 

 Legislativně-technická změna spočívající v úpravě odkazů v souvislosti s rozšířením 

množiny elektronických prostředků pro přihlašování do datové schránky. 

 

K čl. I bodu 3 (navrhovaný § 3 odst. 1) 

 

V případě § 3 odst. 1 se má navrhovanou změnou docílit toho, aby při přihlašování 

do datové schránky s použitím MEP nebylo vyžadováno zadání přihlašovacích údajů podle 

§ 1. Úprava § 3 odst. 5 pak má za cíl rozlišit mezi elektronickým prostředkem podle § 2 

odst. 1 a elektronickým prostředkem podle § 2 odst. 3 (MEP), jehož použití nebude 

podmíněno bezpečnostními zásadami uvedenými v certifikační politice.   

 

K čl. I bodu 4 (navrhovaný § 3 odst. 2) 

 

 V návaznosti na úpravu odkazů v novelizačním bodě 2 (§ 3 odst. 1 a 5) se upravuje 

také odkaz uvedený v § 3 odst. 2. 

 

K čl. I bodu 5 (navrhovaný § 5 odst. 2) 

 

Nově se navrhuje, aby datová schránka orgánu veřejné moci zřízená podle § 6 odst. 2 

zákona č. 300/2008 Sb. od 1. listopadu 2018 přijímala datové zprávy dodávané do této datové 

schránky do velikosti 50 MB. Tímto bude subjektům činícím podání vůči orgánům veřejné 

moci, které si od 1. listopadu 2018 zřídí tzv. další datovou schránku, umožněno odeslat 

do této datové schránky datovou zprávu větší velikosti než 20 MB, čímž dojde k usnadnění 

elektronických podání vůči orgánům veřejné moci. 

 

K čl. I bodu 6 (příloha č. 1 navrhovaný bod II) 

 

Požadavek Ministerstva vnitra v daném případě zohledňuje aktuální trend v oblasti 

hesel, který doporučuje uživatelům zadávat třeba i celé věty, které jsou dostatečně dlouhé 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB42CUK51)



9 

 

a přitom snadno zapamatovatelné. Proto je požadováno, aby mohla být z bezpečnostních 

a uživatelských důvodů součástí hesla mezera. 

 

K čl. I bodu 7 [příloha č. 3 navrhovaný bod I písm. i)] 

 

Na základě požadavku České národní banky se nově mezi přípustné formáty datové 

zprávy dodávané do datové schránky doplňuje formát csv. 

 

K čl. II  

 

 Účinnost předmětného návrhu vyhlášky se navrhuje dělená. První část návrhu 

vyhlášky zahrnující navýšení velikosti datových zpráv, nový přípustný formát datové zprávy 

a mezeru jakožto součást hesla, nabude účinnosti dne 1. listopadu 2018, druhá část návrhu 

vyhlášky související se zavedením mobilního elektronického prostředku pak nabude účinnosti 

dne 1. března 2019. 
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