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Obecné informace 

 

  Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné 

uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů 
 
  ISDS je informační systém datových schránek 

 
  Provozovatelem ISDS je Česká pošta, s. p. 

 

  Správcem ISDS je Ministerstvo vnitra ČR. 
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Obecné informace 
 
  Datová schránka se zřizuje pro  
 
    OVM – orgány veřejné moci 
    PO – právnické osoby 
    FO – fyzické osoby 

 

  Seznam držitelů datových schránek, identifikátorů  
datových schránek, orgánů veřejné moci… lze vyhledat na 
portálu  

https://seznam.gov.cz/ 
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Datová schránka UK 

 

  UK má jednu datovou schránku, kterou využívají všechny fakulty a 
součásti UK  http://www.cuni.cz/UK-4435.html 

 

  V systému ISDS je UK vedena (zatím) jako PO zřízená ze zákona 

 

  Do datové schránky UK má přístup: oprávněná osoba, pověřená 
osoba, administrátor 

 

  Identifikátor datové schránky UK „piyj9b4“ naleznete na webových 
stránkách  http://www.cuni.cz/UK-2000.html 
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Datová zpráva 

 

  Datová zpráva je soubor písemností tvořený daty 

 

  Data lze přenášet prostředky pro elektronickou 
komunikaci 

 

  Datová zpráva se skládá z obálky a obsahu 
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Datová zpráva - obálka 
 

  Obálku datové zprávy tvoří povinné a nepovinné údaje 

 

  Povinné údaje: ID schránky příjemce (adresáta), anotace 
(textová informace) vystihující datovou zprávu, maximální 
délka je 255 znaků.  

 

  Nepovinné údaje: číslo jednací a spisová značka, označení 
zásilky do vlastních rukou, adresní údaje, fikce doručení… 
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Datová zpráva – obsah 

 
  Obsahem datové zprávy může být jedna či více příloh ve 

formátu uvedeném v Příloze 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb. 

 

  ISDS umožňuje odeslat pouze datovou zprávu s přílohami  

 

  Celková velikost všech příloh nesmí přesáhnout limit 
 20 MB.  

 

  Hromadná datová zpráva může mít maximálně  
 50 adresátů. 
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Datová zpráva – konverze 
 

  Datovou zprávu určenou ke konverzi lze odeslat 
prostřednictvím elektronické aplikace systému 
(komunikace) do úschovny Czech POINT (30 dní) 

 

  Autorizovanou konverzi datové zprávy do dokumentu v 
listinné podobě zajistí kontaktní místa Czech POINT 

 

  Autorizovaná konverze má stejné právní účinky jako 
ověřená kopie dokumentu 
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 Datová zpráva – konverze 
 

  Datová zpráva je uložena ve formátu ZFO 

  Formát ZFO lze otevřít pomocí Software602 Form Filler 
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Datová zpráva – konverze 

 

  Detail obálky datové zprávy pomocí kterého můžeme 
odeslat datovou zprávu ke konverzi 
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Datová zpráva – konverze 

 

  Detail konverzního lístku 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autorizovanou konverzi lze provést pouze po dobu 
platnosti elektronického podpisu 
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Zpracování datových zpráv na UK 
 

  Aplikace pro správu dokumentů datové schránky je 
webová aplikace, pomocí které přijímáme a odesíláme 
datové zprávy 

 
  Přijímání (stahování) datových zpráv zajišťuje ÚVT UK 

 
  Odesílání datových zpráv je v kompetenci fakult nebo 

součástí UK 
 

  Aplikace pro správu dokumentů datové schránky slouží 
jako úložiště datových zpráv 
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Zpracování datových zpráv na UK 
 

  Datová zpráva - předání na RUK  pokud je datová zpráva 
koncipována obecně a z obsahu přílohy datové zprávy není 
jasný adresát, je datová zpráva pověřenou osobou předána na 
RUK prostřednictvím aplikace pro správu dokumentů datové 
schránky 

  Datová zpráva - předání na fakultu  pokud je datová zpráva 
oprávněným uživatelem na RUK vyhodnocena jako datová 
zpráva patřící fakultě, je pověřenou osobou předána na 
příslušnou fakultu prostřednictvím aplikace pro správu 
dokumentů datové schránky 
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Zpracování datových zpráv na UK 
 

  Datová zpráva - vrácení na RUK  pokud je datová zpráva 
oprávněným uživatelem na fakultě  nebo součásti UK 
vyhodnocena jako datová zpráva patřící jiné fakultě 
/součásti UK nebo RUK, musí být přeposlána zpět na RUK. 
A to pouze prostřednictvím aplikace pro správu 
dokumentů datové schránky UK. 
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Zpracování datových zpráv na UK 

 

  Současné problémy související s odesíláním datových zpráv. 

 

  Pokud v momentě odeslání datové zprávy jsou v datové      
schránce UK dodané nové datové zprávy, stávají se v 
okamžiku odeslání doručené 

 

  Doručenky jsou staženy do aplikace pro správu dokumentů   
datové schránky současně se stažením nových datových 
zpráv 
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Děkuji za pozornost! 
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