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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 26. června 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 19. července 

2018. Celkem bylo k návrhu vyhlášky uplatněno 11 zásadních připomínek, a to 7 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Český telekomunikační úřad, Jihočeský kraj, Olomoucký 

kraj, Pardubický kraj a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí, Český 

statistický úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky a hlavní město Praha.  

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, 

Akademie věd České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Bezpečnostní informační služba, Česká 

lékárnická komora, Česká národní banka, Český úřad zeměměřický a katastrální, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta 

republiky, Úřad vlády České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Konfederace umění a kultury, Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Správa 

státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí České republiky, Úřad Národní rozpočtové rady, Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro zahraniční styky 

a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, 

Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj.  

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace 

samostatných odborů České republiky, Český báňský úřad, Energetický regulační úřad, Národní bezpečnostní úřad, Česká advokátní komora, 

Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České republiky, Exekutorská komora 

České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář finančního arbitra, Kancelář 

Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, zahraniční výbor Senátu, 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Komora auditorů České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora 

veterinárních lékařů České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Notářská komora České 

republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Technologická agentura České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České 

republiky, Úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud a Kraj Vysočina.   

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Ministerstvo zahraničních věcí, 

3. Český telekomunikační úřad, 

4. Jihočeský kraj, 

5. Olomoucký kraj, 

6. Pardubický kraj, 

7. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 1.1 

K důvodové zprávě – obecně 

 

Domníváme se, že měnit zákon v situaci, kdy Základní registry spouští 

službu e-identita a není vyřešen základní problém, tj. „zajištění jedné 

identity pro přístup k elektronickým službám státní správy“, by mohlo 

vyvolat problém, zmatení občanů a společností, co k čemu vlastně slouží 

nebo bude sloužit. Způsob různorodého přístupu k těmto službám by mohl 

vytvářet legislativní a bezpečnostní riziko a je nutné co nejdříve přijmout 

jednotná pravidla pro používání elektronických služeb státní správy tak, 

aby uživatel (občan, společnost) měl jednoduchý a jasný postup, jak dané 

služby používat s jasně a zřetelně definovanou úrovní bezpečnosti daného 

zvoleného přihlášení a především jednotného rozhraní. Provádět registraci 

e-identity prostřednictvím základních registrů, když již občan má zřízenou 

identitu prostřednictvím datové schránky, kde prokazuje svoji identitu 

prostřednictvím základních registrů a následné potvrzení této identity v e-

Vysvětleno. 

 
Předkladatel považuje uplatněnou připomínku 

za poněkud nesrozumitelnou. Prokázání totožnosti 

s využitím elektronické identifikace 

prostřednictvím kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace upravuje zákon 

č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, který 

nabyl účinnosti dne 1. července 2018. 

Problematika „zajištění jedné identity pro přístup 

k elektronickým službám státní správy“ je tak 

řešena výše uvedeným zákonem. S ohledem 

na nedávnou účinnost zákona č. 250/2017 Sb. není 

prozatím nabídka prostředků pro elektronickou 

identifikaci vydávaných a používaných v rámci 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace 
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identity prostřednictvím datové schránky je z našeho pohledu duplicitní. příliš široká (aktuálně se jedná o nový občanský 

průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem vydávaný od 1. července 

2018 nebo jméno, heslo a SMS, bližší informace 

k těmto prostředkům pro elektronickou 

identifikaci vizte na https://info.eidentita.cz/idp/). 

 

Předkladatelem je souběžně připravován slučující 

projekt, jímž se mobilní elektronický prostředek 

(druhá implementační fáze jako nedílná součást 

projektu implementace mobilního elektronického 

prostředku) stane nejen volitelným doplňkem 

pro současné uživatele systému datových 

schránek, ale i samostatným prostředkem 

pro elektronickou identifikaci, který budou moci 

používat nejen uživatelé datových schránek, 

ale i ti, kteří datovou schránku nemají zřízenu 

a nemají o ni ani zájem. Uživatelé datových 

schránek získají spolu s přístupem do systému 

datových schránek rovněž možnost jednoduchého 

a bezpečného přístupu k jiným informačním 

systémům veřejné správy či systémům, které 

budou klienty národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci. 

  

Uživatelé datových schránek budou mít navíc 

k dispozici informace o tom, k čemu mobilní 

elektronický prostředek slouží a jak se používá, 

proto předkladatel nesdílí názor Ministerstva 

financí, že zavedení mobilního elektronického 

prostředku bude pro uživatele datových schránek 

matoucí. Využití přihlášení do datové schránky 

prostřednictvím mobilního elektronického 

prostředku bude na volbě uživatele datové 

schránky. 

 1.2 

K důvodové zprávě 

Vysvětleno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB42CUMD1)

https://info.eidentita.cz/idp/


4 
 

 

V materiálu je uvedeno: 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). Ve skutečnosti musí uživatel, který se 

takto přihlašuje, vyluštit poměrně složitou grafickou CAPTCHU o pěti 

znacích (oproti čtyřem znakům PINu), což už není dle našeho názoru 

jednofaktorová autentizace. 

Předkladatel se domnívá, že uplatněná připomínka 

nijak nesouvisí s předloženým návrhem vyhlášky. 

Přihlášení do datové schránky prostřednictvím 

jména a hesla + CAPTCHA představuje 

jednofaktorovou autentizaci uživatele datové 

schránky, neboť vychází pouze z faktoru 

„co znám“. CAPTCHA slouží výhradně k tomu, 

aby byli na internetových stránkách rozpoznáni 

skuteční uživatelé datových schránek od robotů. 

Nejedná se tedy o dvoufázové ověření. Nadto 

předkladatel uvádí, že se v rámci plánovaných 

úprav nastavení systému v souvislosti s projektem 

„Skórování prahových hodnot“ počítá 

s odstraněním CAPTCHY při přihlašování 

do datových schránek. 

 1.3 

K důvodové zprávě 

 

Vytváření mobilní aplikace, která již existuje na trhu, za 15 mil Kč, není 

postupem řádného hospodáře. V roce 2009 jeden programátor vytvořil 

ve své režii mobilní aplikaci pro přístup k datovým schránkám a v rámci 

nezpochybnění bezpečnosti zveřejnil zdrojové kódy pod veřejnou licencí. 

  

V současné době nezisková společnost cznic.cz nabízí mobilní aplikaci 

pro přístup k datovým schránkám a také zveřejňuje zdrojové kódy aplikace, 

aby byl možný bezpečností audit. 

  

Minimálně také jedna komerční společnost nabízí mobilní aplikaci 

pro přístup do datových schránek. V této situaci, kdy probíhá vylepšování 

této aplikace prostřednictvím neziskové společnosti, která na základě 

pověření Ministerstva vnitra provozuje národní bezpečnostní tým 

CSIRT.CZ je vytváření státní mobilní aplikace z našeho pohledu 

nehospodárné. Jsme toho názoru, že je mnohem rozumnější spolupráce 

v této oblasti bez nutnosti vynakládání finančních prostředků. Zvláště, když 

aplikaci cznic DATOVKA má nainstalováno 111 uživatelů, komerčního 

poskytovatele 11. Což velmi dobře koresponduje s tvrzením, že 99,84% 

uživatelů používá klasického připojení – tj. cílová skupina je 1.600 osob. Je 

Vysvětleno. 

 

Cílem návrhu vyhlášky není vytvořit mobilní 

aplikaci (mobilní elektronický prostředek nebude 

klientskou mobilní aplikací) pro přístup k datovým 

schránkám, nýbrž mobilní elektronický 

prostředek, prostřednictvím kterého se uživatel 

datové schránky přihlásí do své datové schránky 

(na základě úspěšné identifikace a autentizace 

tohoto uživatele). Realizační fáze mobilního 

elektronického prostředku je zamýšlena do dvou 

etap, přičemž první etapou je „pouhé svázání“ 

mobilního elektronického prostředku 

s elektronickou identitou uživatele datové 

schránky v informačním systému datových 

schránek. Ve druhé etapě by měl být mobilní 

elektronický prostředek použitelný pro přihlášení 

do libovolné aplikace. Mobilní elektronický 

prostředek tak bude v souvislosti s předkládaným 

návrhem vyhlášky elektronickým prostředkem 

pro identifikaci a autentizaci v rámci informačního 

systému datových schránek. Nadto si předkladatel 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB42CUMD1)



5 
 

to logické – pro drtivou většinu uživatelů představují Datové schránky 

prostředek právního aktu a tak k němu přistupují – tj. automatické 

či nechtěné připojení na mobilním zařízení může mít nepředvídané následky 

a proto ho nepoužívají – pro jejich potřeby je plně dostatečná notifikace 

zpráv z datové schránky. 

dovoluje upřesnit, že Ministerstvem financí 

zmiňovaná aplikace DATOVKA provozovaná 

zájmovým sdružením právnických osob cznic.cz 

(není výslovně neziskovou organizací) je 

multiplatformní desktopová aplikace pro přístup 

k datovým schránkám a k trvalému ukládání 

datových zprávy v lokální databázi (odlišný 

projekt). 

 

Mobilní elektronický prostředek bude 

představovat zcela novou autentizační metodu, 

která není založena na jednorázovém použití 

jednorázového kódu,  přičemž se nejedná 

o stávající způsob autentizace (rozšíření 

stávajících OATH aplikací). Nejedná se 

ani o OATH standard. Autentizace 

prostřednictvím mobilního elektronického 

prostředku neprobíhá pouze zadáváním 

biometrických údajů (pouze jeden 

z vícero možných způsobů zadávání hesla). 

Přihlašování prostřednictvím mobilního 

elektronického prostředku představuje další 

variantu vedle přihlašování prostřednictvím jména 

a hesla se zvýšenými bezpečnostními parametry, 

avšak jednodušším způsobem zadávání než jméno 

a heslo. Mobilní elektronický prostředek 

představuje zcela nové řešení, které dosud nebylo 

vytvořeno, není na trhu a je teprve poptáváno. 

Odhadované finanční náklady tudíž nelze 

objektivně porovnávat s jinými, již existujícími 

avšak odlišnými produkty na trhu, které svým 

řešením nejsou srovnatelné. Ostatně, jak je již 

v části odůvodnění konstatováno, vzniklé náklady 

na úpravu informačního systému datových 

schránek jsou již zahrnuty v rámci výčtu 

nárokových služeb standardně poskytovaných 

v rámci stávajícího smluvního zajištění (smlouva 

o poskytování služeb provozu a rozvoje 
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informačního systému datových schránek 

na období 2018 – 2022) mezi správcem 

a provozovatelem informačního systému datových 

schránek, aniž by státnímu rozpočtu měly 

vzniknout jakékoliv další samostatné náklady. 

Na provoz informačního systému datových 

schránek 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 informačního systému 

datových schránek i odměnu za odesílání datových 

zpráv a běžné provozní výdaje). Požadavek 

na zavedení mobilního elektronického prostředku 

byl provozovateli informačního systému datových 

schránek v předstihu avizován a byl vtělen 

do smlouvy mezi předkladatelem a Českou poštou, 

s.p. i jejím subdodavatelem, když záměr 

ke schválení daného smluvního vztahu (zakázky) 

v daném rozsahu (včetně mobilního 

elektronického prostředku) a finanční výši byl 

odsouhlasen vládou České republiky. Požadovaný 

materiál, který by objasnil základní parametry 

či funkčnost mobilního elektronického prostředku 

(zmiňované nákresy či diagramy), by mohl být 

k dispozici a rovněž přiložen k odůvodnění, jeho 

zveřejnění však podléhá podmínkám smluvnímu 

vztahu mezi správcem a provozovatelem 

informačního systému datových schránek 

(předložený návrh materiálu byl klasifikován jako 

„citlivý a interní“), tudíž ho nelze bez výslovného 

souhlasu provozovatele vůči konkrétním třetím 

stranám poskytovat. V případě zájmu je možné si 

o souhlas k jeho poskytnutí za splnění daných 

podmínek výslovně požádat. 

 1.4 

K důvodové zprávě 

Vysvětleno. 
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Navrhované rozšíření funkčnosti, které tak, jak je popsáno, je spíše vstupem 

k dané aplikaci a ne k samotnému aktu přihlášení. Myslíme si, že je nutné 

rozlišovat autorizaci přihlášení k datové schránce a autorizaci uživatele 

při přístupu k dané aplikaci v mobilním zařízení. Tak jak je to předloženo, 

existuje riziko, že se bude reálně jednat o vysunutí předávacího rozhraní 

do mobilního zařízení. Bližší pohled by dal postup podle IEC (ČSN EN) 

91508. Materiál tvrdí: „Elektronické prostředky pro přihlašování do datové 

schránky by se tak měly rozšířit o nový druh elektronického prostředku, 

jenž bude uživatelsky přívětivý, neboť pro přihlášení do datové schránky 

nebude vyžadováno zadání složitého hesla, ale například obrázkového 

PINu.“ Z naší praxe: Moderní internetové prohlížeče i mobilní aplikace 

(či jiné aplikace třetích stran pro práci s DS) umožňují k přístupu 

ke schránce uložení hesla. V kombinaci s tím, že DS ve své stávající podobě 

umožňují přihlášení pomocí certifikátu, nepřináší toto řešení žádnou inovaci 

pro uživatele. Pokud by bylo použito čtyřznakového PINu (jedno jestli 

obrázkového nebo číselného) pro přihlašování do DS, mohlo by to vést 

ke snížení bezpečnosti. 

 

Ohledně použití biometrických údajů je nutné připomenout, že pokud 

jednou dojde ke kompromitaci biometrických údajů dané osoby, už jejich 

používání není NIKDY bezpečné (což je zásadní problém jejich využívání 

pro bezpečnostní aplikace). Řešit situaci, kdy uživatel bude rozporovat 

biometrické přihlášení prostřednictvím sejmutí svého obrazu a to bude 

potvrzeno tím, že dané zařízení za biometrickou identifikaci přijalo pouhou 

fotografii (+ další možnosti lepšího ošálení) stáhnutou např. ze sociální sítě, 

přenáší důkazní nouzi na MVČR se všemi právními důsledky. 

Mobilní elektronický prostředek pro přihlášení 

do datové schránky bude navržen tak, aby byl 

dostatečně bezpečný a splňoval úroveň záruky 

alespoň značnou dle nařízení eIDAS. 

Z dosavadních zkušeností předkladatele vyplývá, 

že stávající možnosti bezpečného přístupu 

do datových schránek (například přihlášení 

s certifikátem) nejsou příliš používány, 

a to především z důvodu jejich složitosti. 

Konkrétní návrh technického řešení mobilního 

elektronického prostředku nebyl prozatím 

vypracován, tudíž nelze relevantně hodnotit jeho 

bezpečnost. Po schválení předloženého návrhu 

vyhlášky bude nicméně vytvořen technický návrh 

mobilního elektronického prostředku, který bude 

následně podroben bezpečnostnímu auditu. 

Parametry řešení mobilního elektronického 

prostředku budou muset odpovídat potřebám 

kritického informačního systému ve smyslu 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

2.1 

K čl. I novelizačnímu bodu 6 

 

MZV požaduje, aby velikostní limit datových zpráv pro datové schránky 

orgánu veřejné moci byl stanoven obecně, tedy nikoliv pouze pro „další 

datové schránky“ zřízené dle § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen 

„zákon č. 300/2008 Sb.), a to nejen pro příjem, ale taktéž pro odesílání 

datových zpráv orgánem veřejné moci. 

 

Vysvětleno. 

 
Změna spočívající v navýšení kapacity datových 

zpráv dodávaných do tzv. dalších datových 

schránek orgánů veřejné moci byla do návrhu 

vyhlášky zařazena dodatečně, a to na základě 

odůvodněných požadavků některých orgánů 

veřejné moci. Zasílání datových zpráv o takto 

navýšené kapacitě však bude uplatnitelné pouze 

vůči tzv. dalším datovým schránkám orgánů 
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Odůvodnění: 

 

Další datová schránka orgánu veřejné moci se dle § 6 odst. 2 zákona 

č. 300/2008 Sb. zřizuje zejména pro potřeby jeho vnitřní organizační 

jednotky, resp. výkonu konkrétní agendy či činnosti. V případě MZV jde 

o datovou schránku bezpečnostní ředitelky. Pokud by návrh vyhlášky zůstal 

v současné podobě, limit velikosti datové zprávy doručované do hlavní 

datové schránky MZV by setrval na současných 20 MB, zatímco by se 

zvýšil u datové schránky, která k příjmu podání veřejnosti z podstaty věci 

není určena. Tvorba dalších datových schránek je pak z hlediska 

centralizace příjmů elektronických podání nežádoucí. Návrh vyhlášky by 

tedy nevedl k jejímu cíli, tj. usnadnění elektronických podání vůči orgánu 

veřejné moci, které by měly být adresovány do jeho hlavní datové schránky. 

 

Dosavadní praxe zároveň ukazuje, že současný limit 20 MB je mnohdy 

nedostačující i při odesílání datových zpráv z datové schránky orgánu 

veřejné moci soukromým subjektům (např. dokumenty po autorizované 

konverzi odesílané do datových schránek advokátních kanceláří). Z toho 

důvodu se navrhuje stanovit velikostní limit odesílané datové zprávy 

ve stejné výši, jako u datové zprávy přijímané. 

veřejné moci, které byly zřízeny od 1. listopadu 

2018. V současné době se jedná o maximální 

možné řešení, které lze v souvislosti s velikostí 

datových zpráv realizovat, neboť parametry 

architektury informačního systému datových 

schránek momentálně neumožňují výrazné 

navýšení kapacity datových zpráv pro širší okruh 

uživatelů. Takto rozsáhlá změna by měla 

nepochybně výraznější dopady na bezpečnost, 

případně by přesahovala finanční rámec 

smluvního ujednání mezi správcem 

a provozovatelem informačního systému datových 

schránek.  Pokud by předkladatel přistoupil 

k navýšení kapacity datových zpráv dodávaných 

do všech „hlavních“ datových schránek orgánů 

veřejné moci, bylo by třeba s dostatečným 

předstihem provést řádnou analýzu všech dopadů 

v rámci informačního systému datových schránek 

(dopady smluvní, dopady do infrastruktury, 

dopady na bezpečnost, finanční dopady, přínosy, 

rizika atd.). Pro řádné posouzení jsou nezbytné 

i odhady počtu datových zpráv a ekonomická 

přínosnost takového návrhu. Ostatně 

s požadavkem na analýzu dopadů takového řešení 

se předkladatel na provozovatele informačního 

systému datových schránek (Českou poštu, s. p.) 

již obrátil. 

3. Český telekomunikační 

úřad 

3.1 

K příloze č. 3 navrhované vyhlášky 

 

Požadujeme v příloze 3 bodu I písmeno c) uvést v tomto znění: „xml/json 

(Extensible Markup Language Document, JavaScript Object Notation) 

 

Odůvodnění:  

Formát JSON je jedním z formátů využitelných v rámci zásady 

přenositelnosti osobních údajů subjektů údajů mezi institucemi 

a konkrétními systémy/aplikacemi navzájem. Ve velké míře se pak využívá 

Vysvětleno. 

 
Současné znění přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 194/2009 Sb. zahrnuje jako přípustný formát 

datové zprávy dodávané do datové schránky 

formát xml, pod který lze nepochybně zařadit 

i všechny jeho podtypy (včetně xml/json). 

Předkladatel tudíž nepovažuje doplnění podtypu 

formátu xml do návrhu vyhlášky za nutné, neboť 

doručování dokumentů v tomto formátu je již 
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v současnosti v soukromém sektoru. Zároveň je jedním z formátů 

doporučovaných bývalou pracovní skupinou WP29 – ve své podstatě 

se jedná o obdobu formátu XML, avšak s tím rozdílem, že tento formát je 

přímo určen k předávání dat a metadat mezi jednotlivými uživateli, zatímco 

formát XML slouží více k modelování a zejména vytváření. V současnosti 

je formát JSON otevíratelný i v Excelu a jiných dalších aplikacích 

(např. internetových prohlížečích). 
  
Proto by podle našeho názoru mohlo doplnění tohoto formátu obecně 

usnadnit výměnu osobních dat a jiných žádostí spojených s ochranou 

osobních údajů, jelikož může nastat situace, kdy v rámci předávání údajů 

ze strany správce je nutné využít stejný datový prostředek i komunikaci, 

jakou využívá žadatel. Dle Obecného nařízení se navíc přímo vyžaduje, 

aby docházelo k předávání dat na strukturovaném, běžně používaném, 

strojově čitelném a interoperabilním formátu. Navíc tento typ datového 

formátu umožňuje jeho re-užití, tzn., že v sobě nese relativně významně 

odlišující prvek od ostatních běžnějších formátů, jako je např. formát PDF, 

v souvislosti s prací s větším objemem dat. 

v současné době možné. 

4. Jihočeský kraj 4.1 

K čl. I novelizačnímu bodu 6 

 

K navrhovanému ustanovení §5, odst. 2 uplatňujeme připomínku, která se 

týká zvýšení velikosti přijímaných datových zpráv pouze do „další“ datové 

schránky.  

 

Navrhujeme navýšení limitu pro velikost datové zprávy na 50 MB 

pro všechny DS typu OVM. 

 

Odůvodnění: 

Ztotožňujeme se s východiskem, že současný limit pro datovou zprávu 

nastavený na 20 MB je již nyní naprosto nedostačující. Nesouhlasíme však 

s navrhovaným řešením, a to s nutností založit si další datovou schránku 

s jiným identifikátorem (IDDS) pro příjem větších dokumentů. 

Pro uživatele komunikující s orgánem veřejné moci (OVM) vznikne tímto 

krokem nutnost zjišťovat, kterou datovou schránku mají použít. 

Vysvětleno. 

 
Změna spočívající v navýšení kapacity datových 

zpráv dodávaných do tzv. dalších datových 

schránek orgánů veřejné moci byla do návrhu 

vyhlášky zařazena dodatečně, a to na základě 

odůvodněných požadavků některých orgánů 

veřejné moci. Zasílání datových zpráv o takto 

navýšené kapacitě však bude uplatnitelné pouze 

vůči tzv. dalším datovým schránkám orgánů 

veřejné moci, které byly zřízeny od 1. listopadu 

2018. V současné době se jedná o maximální 

možné řešení, které lze v souvislosti s velikostí 

datových zpráv realizovat, neboť parametry 

architektury informačního systému datových 

schránek momentálně neumožňují výrazné 

navýšení kapacity datových zpráv pro širší okruh 

uživatelů. Takto rozsáhlá změna by měla 

nepochybně výraznější dopady na bezpečnost, 
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Domníváme se, že toto ustanovení jde proti duchu návrhu vyhlášky, který si 

naopak dle důvodové zprávy klade za cíl zpřístupnit informační systém 

datových schránek většímu počtu uživatelů z řad veřejnosti. Navrhované 

ustanovení by ale stejně tak komplikovalo využití informačního systému 

datových schránek i mezi OVM navzájem.   

případně by přesahovala finanční rámec 

smluvního ujednání mezi správcem 

a provozovatelem informačního systému datových 

schránek.  Pokud by předkladatel přistoupil 

k navýšení kapacity datových zpráv dodávaných 

do všech „hlavních“ datových schránek orgánů 

veřejné moci, bylo by třeba s dostatečným 

předstihem provést řádnou analýzu všech dopadů 

v rámci informačního systému datových schránek 

(dopady smluvní, dopady do infrastruktury, 

dopady na bezpečnost, finanční dopady, přínosy, 

rizika atd.). Pro řádné posouzení jsou nezbytné 

i odhady počtu datových zpráv a ekonomická 

přínosnost takového návrhu. Ostatně 

s požadavkem na analýzu dopadů takového řešení 

se předkladatel na provozovatele informačního 

systému datových schránek (Českou poštu, s. p.) 

již obrátil. 

5. Olomoucký kraj 5.1 

K čl. I novelizačnímu bodu 8 – příloha č. 3 bod I 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje vykonává jako „určený veřejnoprávní 

původce“ podle § 3 odst. 1 písm. f) a § 63 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, spisovou 

službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby 

podle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. 

  

Při vyřízení dokumentů v digitální podobě plníme podmínky uvedené 

v § 65 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 

ve znění pozdějších předpisů. Dokumenty v digitální podobě jsou 

převáděny vždy do výstupních datových formátů podle § 23 vyhlášky 

č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Výstupní datové formáty pro uložení dokumentů v digitální podobě, které 

požaduje Národní archiv, nejsou kompatibilní s datovými formáty datové 

zprávy dodávané do datové schránky přípustnými podle vyhlášky 

Vysvětleno. 

 

V souvislosti s uplatněnou připomínkou 

upozorňuje předkladatel na větu druhou § 64 

odst. 1 zákona č. 499//2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, 

podle které určení původci v případě dokumentů 

v digitální podobě zajistí jejich příjem alespoň 

v datových formátech stanovených jako výstupní 

datové formáty nebo formáty dokumentů, které 

jsou výstupem z autorizované konverze 

dokumentů obsažených v datové zprávě. 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že určení 

původci jsou povinni zajistit příjem dokumentů 

v digitální podobě alespoň v datových formátech 

vymezených v § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

Ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

pak upravuje situaci, kdy veřejnoprávní původce 
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č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. 

Nyní předkládaná novela tento problém neřeší.  

V praxi tak u krajského úřadu a nepochybně i dalších orgánů veřejné moci 

dochází k příjmu podání prostřednictvím datové schránky, kterými subjekty 

zasílají elektronické obrazy a elektronické přílohy v podobě souborů 

v nepřípustných formátech pro uložení dokumentů v digitální podobě. 

Orgány veřejné moci jsou pak povinny tyto vstupní formáty převádět 

do jiných formátů podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, což je svou pracností 

zatěžuje. Některé vstupní formáty, které připouští příloha č. 3 vyhlášky 

č. 194/2009 Sb., pak není možné konvertovat do výstupního datového 

formátu pro uložení digitálních dokumentů, které právní úprava výkonu 

spisové služby ukládá. Konkrétně se jedná o vstupní formáty uvedené  

v písmenech v) až z) uvedené přílohy.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti požadujeme uvést rozsah 

přípustných formátů datové zprávy dodávané do datové schránky 

do souladu s požadavky pro uložení dokumentů v digitální podobě 

podle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby, ve znění pozdějších předpisů. Vzájemné zesouladění uvedených 

právních úprav je možno provést v rámci nyní předkládané novely, 

a to konkrétně touto rozsáhlejší úpravou přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 194/2009 Sb.: 

„Příloha 3  

 

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky  

 

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou 

za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty  

 

a) pdf (Portable Document Format)  

 b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving, ISO 

19005)  

 c) xml (Extensible Markup Language Document)*  

zjistí, že jemu doručený dokument v digitální 

podobě není v datovém formátu, ve kterém 

veřejnoprávní původce přijímá dokumenty 

v digitální podobě. S ohledem na uvedená 

ustanovení je tedy zřejmé, že veřejnoprávní 

původci jsou povinni přijímat dokumenty 

v digitální podobě pouze v omezeném rozsahu 

datových formátů, kdežto systém datových 

schránek je nastaven tak, aby byl schopen přijímat 

datové zprávy většího rozsahu datových formátů. 

Z tohoto důvodu tedy není žádoucí, aby byl rozsah 

přípustných formátů datové zprávy dodávané 

do datové schránky uveden do souladu 

s požadavky pro uložení dokumentů v digitální 

podobě. 

 

Předkladatel dále doplňuje, že prostřednictvím 

informačního systému datových schránek je mimo 

jiné činěna také soukromoprávní komunikace 

a rovněž celá řada podání (používají se různé 

strojově čitelné formáty umožňující 

automatizované zpracování či výměnu informací 

apod.), u kterých není nutné, aby byly ve formátu 

kompatibilním s výstupními datovými formáty 

dokumentů v digitální podobě podle § 23 vyhlášky 

č. 259/2012 Sb. Informační systém datových 

schránek navíc nabízí řadu autentizačních služeb 

(například autentizační služby na portálu veřejné 

správy, službu odesílací brána apod.).  
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 d) fo/zfo (602XML Filler dokument)  

 e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)  

 f) odt (Open Document Text)  

 g) ods (Open Document Spreadsheet)  

 h) odp (Open Document Presentation)  

 i) txt (prostý text) i) txt/csv (prostý text)  

 j) rtf (Rich Text Format)  

 k) doc/docx (MS Word Document)  

 l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)  

 m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)  

 n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange 

Format, ISO/IEC 10918) 

 o) png (Portable Network Graphics, ISO/IEC 15948)  

 p) tif/tiff (Tagged Image File Format revize 6 - nekomprimovaný)  

 q) gif (Graphics Interchange Format)  

 r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1 ISO/IEC 

11172/Phase 2 ISO/IEC 13818)  

 s) wav (Waveform Audio Format)  

 t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)  

 u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší, případně 

jiné formáty pro příjem elektronické faktury  

 v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a 

EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)  

 w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší  

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)  

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8  

 z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)“  

6. Pardubický kraj 6.1 

K čl. I novelizačnímu bodu 6 

 

Uplatňujeme připomínku k velikosti přijímaných zpráv do „další“ datové 

schránky. Souhlasíme s východiskem, že současných  20 MB je již nyní 

naprosto nedostačující. Nesouhlasíme však s navrhovaným řešením, 

a to nutností založit si druhou a další datovou schránku s jinou adresou 

(IDDS) pro příjem větších dokumentů. Pro uživatele komunikující 

s orgánem veřejné moci (OVM) vznikne komplikace zjišťovat, kterou 

schránku mají použít. Rozumíme odůvodnění (automatické zpracování    

Vysvětleno. 

 
Navýšení kapacity datové zprávy u tzv. dalších 

datových schránek orgánů veřejné moci je reakcí 

předkladatele  na aktuální potřebu (formálně 

vznesený požadavek) Ministerstva práce 

a sociálních věcí navýšit kapacitu jejich další 

datové schránky na 50 MB, a to v souvislosti 

s vyřizováním jejich konkrétní agendy. 

Předkladatel upřesňuje, že institut tzv. dalších 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB42CUMD1)



13 
 

– viz datová schránka pouze pro registr smluv – pro „bežnou“ úřední 

komunikaci však toto řešení není úplně vhodné). I při komunikaci mezi 

orgány veřejné moci navzájem (s použitím omezujících faktorů el. spisové 

služby) vzniká tatáž komplikace. Navrhujeme proto navýšení 

na uvedených 50 MB pro všechny DS typu OVM (tedy ne všechny DS). 

datových schránek není primárně určen 

k vyřizování běžných záležitostí úřadu, kde drtivá 

většina datových zpráv vyhovuje stanovenému 

limitu 20 MB. Další datové schránky jsou tudíž 

zřizovány za účelem výkonu určité konkrétní 

agendy (vizte § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.  

– „zejména pro potřebu vnitřní organizační 

jednotky orgánu veřejné moci nebo výkonu 

konkrétní agendy nebo činnosti orgánu veřejné 

moci“) a nemají sloužit k záměně s hlavní datovou 

schránkou úřadu nebo k nahrazování komunikace 

tam, kde dokumenty mají být dodávány hlavní 

datovou schránkou.  Ostatně, tomu by měl 

odpovídat i vhodně zvolený název další datové 

schránky, který si každý úřad odpovědně zvolí tak, 

aby daná datová schránka nebyla zaměňována 

s jinými datovými schránkami. Je tedy 

na konkrétním úřadu, jakým způsobem si 

nastavení tzv. další datové schránky zvolí, včetně 

provedení analýzy dopadu na jeho konkrétní úřad 

či spisovou službu (zohlednit individuální 

podmínky konkrétního úřadu a výkonu jeho 

agend). Zasílat datové zprávy o navýšené kapacitě 

bude možné pouze do tzv. dalších datových 

schránek orgánů veřejné moci, které byly zřízeny 

od 1. listopadu 2018. Navýšení kapacity datové 

zprávy u dalších datových schránek orgánů 

veřejné moci je v rámci aktuálního smluvního 

ujednání mezi správcem a provozovatelem 

informačního systému datových schránek 

opatřením maximálně možným, tedy takovým, 

k jehož realizaci nebude třeba vynakládat 

ze státního rozpočtu žádné další náklady, případně 

měnit smluvní vztah (financováno v rámci 

stávajícího smluvního vztahu mezi správcem 

a provozovatelem informačního systému datových 

schránek jako běžná interní rozpočtová položka). 

Předkládaná novela proto obdržela výjimku z RIA 
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a požadavek Ministerstva práce a sociálních věcí 

byl do novely legislativně možným způsobem 

vtělen tak, aby i další orgány veřejné moci měly 

tuto možnost pro své specializované agendy. 

 

Každá další změna většího rozsahu by však 

s ohledem na aktuální podmínky dle vyjádření 

provozovatele informačního systému datových 

schránek nebyla možná, a to vzhledem 

ke skutečnosti, že v rámci předkládané novely s ní 

nebylo počítáno. Primárním cílem předložené 

novely je legalizace nového způsobu přihlašování 

do datových schránek prostřednictvím mobilního 

elektronického prostředku, a to tak, aby mohl být 

tento prostředek technicky implementován 

v co nejkratší době. Akceptace požadované 

připomínky by neúměrným způsobem narušila již 

realizovaný legislativní proces a ohrozila by tak 

implementaci mobilního elektronického 

prostředku ve stanoveném termínu. Vzhledem 

k tomu, že předkladatel v průběhu legislativního 

procesu od Rady vlády pro informační společnost 

a od některých připomínkových míst v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení obdržel 

obdobné podněty na další navýšení kapacity 

datových zpráv (dokonce větší než 50 MB 

a pro všechny uživatele datových schránek) 

a  taktéž požadavky na zařazení nových, vysoce 

objemných formátů – zahajuje tak přípravné práce 

za účelem další novely vyhlášky č. 194/2009 Sb., 

tentokrát s dopady na státní rozpočet – tj. s RIA 

a s promítnutím ve smluvním vztahu 

s provozovatelem informačního systému datových 

schránek. 

 

Předkladatel si je tedy požadavku Pardubického 

kraje a dalších podnětů, které v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení obdrželo 
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k navýšení kapacity datové zprávy a okruhu 

dotčených subjektů plně vědom a již nyní podniká 

kroky k jejich zohlednění.  Z tohoto důvodu zadal 

předkladatel provozovateli informačního systému 

datových schránek zpracovat analýzu (studii 

proveditelnosti) ve variantním řešení, za jakých 

podmínek je možno dále navyšovat kapacitu 

datové zprávy a rozšiřovat okruh dotčených 

subjektů.  Termín dodání ze strany provozovatele 

informačního systému datových schránek je tak 

vzhledem k tomu, že provozovatel informačního 

systému datových schránek aktuálně zpracovává 

jiné a prioritní požadavky zadané předkladatelem 

(implementace mobilního elektronického 

prostředku, připojení k národnímu bodu 

pro identifikaci a autentizaci atd.) stanoven 

k 15. říjnu 2018. Již nyní je však předkladateli dle 

ujištění provozovatele informačního systému 

datových schránek známo, že případné rozšíření 

okruhu dotčených subjektů v počtu cca 20 tis. 

subjektů (počet datových schránek orgánů veřejné 

moci) nelze za stávajících smluvních podmínek, 

infrastruktury informačního systému datových 

schránek, existence dodatečných nákladů, nutnosti 

zpracování RIA atd. provést. Předkladatel je 

ovšem připraven (a zadáním příslušné analýzy 

svůj záměr potvrzuje) neprodleně přistoupit 

k dalšímu navyšování kapacity datové zprávy 

a okruhu dotčených subjektů formou následné 

novely vyhlášky č.  194/2009 Sb., tj. jakmile 

budou známy všechny nezbytné předpoklady, 

které budou posléze v navrhovaném předpisu 

komplexně promítnuty. Tato další novela však 

musí objektivním způsobem zohlednit existující 

poptávku a další okolnosti. Cílem takto uvažované 

novely nadto není přechodné zvyšování kapacity 

datové zprávy a rozšiřování okruhu dotčených 

subjektů, nýbrž změna vcelku komplexnější 
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(úvahy o možném navýšení v rozsahu větším než 

50 MB, podstatně širší okruh dotčených subjektů, 

potřeba implementace nových vysokoobjemových 

formátů apod.). 

7. Česká komora 

autorizovaných inženýrů 

a techniků činných 

ve výstavbě 

7.1 

K příloze č. 3 navrhované vyhlášky 

 

Požadujeme doplnit do odst. 1  písm. t) formát mp4. 

 

Odůvodnění: 

MP4 je formát multimediálního kontejneru definovaný standardem 

ISO/IEC 14496-14:2003. Je také známý pod názvem MPEG-4 Part 14, jde 

tedy o součást standardu MPEG-4.  

 

Aplikační praxe používání datových schránek ukázala, že by tento formát 

byl u nás využívaný kupř. na přenos videozáznamů z kamerových systémů 

pro potřeby Police ČR. 

Neakceptováno. 

 
Zavedení formátu mp4 jako nového přípustného 

formátu datové zprávy dodávané do datové 

schránky by mohlo mít za následek, že stávající 

maximální velikost datové zprávy dodávané 

do datové schránky, jež činí 20 MB, a která sice 

bude u dalších datových schránek orgánů veřejné 

moci na straně příjmu navýšena na 50 MB, nebude 

pro tento typ formátu dostačující. Zahrnutí 

formátu mp4 do přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 194/2009 Sb. by patrně vedlo k tomu, 

že obsáhlé datové zprávy (typicky videozáznamy) 

zasílané do datové schránky by z důvodu jejich 

nadměrné velikosti nebyly vůbec přijímány.  

 

Předkladatel dále uvádí, že parametry současné 

architektury informačního systému datových 

schránek neumožňují výraznější navýšení kapacity 

datové zprávy dodávané do datové schránky 

než to, které je realizováno v předloženém návrhu 

vyhlášky. Takto rozsáhlé navýšení kapacity 

datových zpráv by znamenalo výraznější dopady 

na bezpečnost, případně by přesahovalo 

finanční rámec smluvního ujednání mezi správcem 

a provozovatelem informačního systému datových 

schránek. S požadavkem na analýzu dopadů 

možného navýšení kapacity datové zprávy se 

předkladatel obrátil na provozovatele 

informačního systému datových schránek (Českou 

poštu, s.p.). V okamžiku, kdy bude prokazatelně 

analyzováno a známo, že uvažované řešení je 

možné, bude ze strany předkladatele přistoupeno 
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k novele vyhlášky č. 194/2009 Sb., ve které bude 

zařazení požadovaného formátu do přílohy č. 3 

vyhlášky č. 194/2009 Sb. realizováno, a to spolu 

s dalším navýšením kapacity datových zpráv. 

Jakékoli nynější snahy o realizaci dalších 

požadavků, které se týkají navýšení velikosti 

datové zprávy, by však nepříznivě ovlivnily 

harmonogram přijetí předloženého návrhu 

vyhlášky, jehož hlavním účelem je umožnění 

přihlašování do datových schránek novým 

způsobem, a to mobilním elektronickým 

prostředkem. 

 7.2 

K příloze č. 3 navrhované vyhlášky 

 

Požadujeme doplnit do odst. 1 písm. w) formát ifc. 

 

Odůvodnění: 

Jde o výměnný formát pro stavebnictví (Industry Foundation Classes). Bude 

a je využívaný pro uložení informací nejen během výstavby, ale také během 

provozování stavby, tzn. po celou dobu její životnosti. Má přímou 

návaznost na vládou schválenou Koncepci zavádění metody BIM v ČR 

s harmonogramem 2017-2027.  

Neakceptováno. 

 

Vizte odůvodnění k předchozí připomínce. 
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