
 

 
1 

 

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
 

( zkrácené znění pro potřeby odborových organizací)  
 

§ 1  
Předmět úpravy 

 
 (1) Tento zákon upravuje  
a) elektronické úkony státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických 
osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné 
správy, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči 
fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči 
orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím 
datových schránek,  
b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob 
prostřednictvím datových schránek,  
c) informační systém datových schránek,  
d) autorizovanou konverzi dokumentů1) (dále jen „konverze“).  
  

§ 2 
Datová schránka  

       (1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k  
a) doručování orgány veřejné moci,  
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,  
c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.  
        (2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).  
  

§ 5 
Datová schránka právnické osoby 

       (1) Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zapsané v 
registru osob bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do registru osob.  
        (3) Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby.  
  

§ 8  
                             Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky  
        (3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické 
osoby nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena.  
        (5) Není-li dále stanoveno jinak, pouze osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 jsou oprávněny 
činit úkony uvedené v § 11 odst. 5 a 7. Rozsah přístupu osob uvedených v odstavcích 1 až 4 do 
datové schránky zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta.  
        (6) K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je  
         b) u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem 
právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném,  
        (7) Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto 
zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu 
určená (dále jen „administrátor“).  
        (8) Pověřená osoba je oprávněna k přístupu k dokumentům určeným do vlastních rukou 
adresáta pouze, stanoví-li tak osoba uvedená v odstavcích 1 až 4 nebo administrátor.  
  
   
                            Prostředky k přístupu do datové schránky  
 

§ 9  
         (1) Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím 
přístupových údajů.  
         (2) Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji 
tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.  
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§ 10  
Zpřístupnění datové schránky 

 
 (1) Ministerstvo zašle výlučně do vlastních rukou adresáta přístupové údaje k datové schránce 
osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4, bezodkladně po zřízení datové schránky.  
 (2) Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4, 
nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.  
        (3) Na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora zašle ministerstvo 
přístupové údaje k datové schránce pověřené osobě výlučně do vlastních rukou adresáta.  
  

§ 11  
                                   Znepřístupnění datové schránky  
 
  (2) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osoby a právnické osoby, 
a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.  
         (5) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, 
právnické osoby nebo orgánu veřejné moci rovněž na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž 
byla datová schránka zřízena. 
  (6) Datová schránka je znepřístupněna bezodkladně po podání žádosti podle odstavce 5.  
         (7) Znepřístupněnou datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické 
osoby nebo orgánu veřejné moci ministerstvo zpřístupní na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, 
jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora bezodkladně po podání žádosti. Byla-li datová 
schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 
roku od jejího posledního znepřístupnění.   
  

§ 12  
                                     Zneplatnění přístupových údajů  
 
 (1) Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky 
neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zaš le 
této osobě výlučně do vlastních rukou adresáta nové přístupové údaje.  
        (2) Ministerstvo zneplatní přístupové údaje pověřené osobě v případě zrušení pověření podle 
§ 8 odst. 6 neprodleně po oznámení osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora a o této 
skutečnosti informuje pověřenou osobu, jejíž údaje zneplatnilo, i osobu, která o zneplatnění požádala.  
        (3) Ministerstvo zneplatní přístupové údaje statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho 
členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem a vedoucímu orgánu 
veřejné moci, přestane-li být vedoucím orgánu veřejné moci, neprodleně po oznámení této skutečnosti 
novým statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, novým vedoucím orgánu veřejné 
moci nebo administrátorem. Ministerstvo současně zašle novému statutárnímu orgánu právnické 
osoby nebo jeho členu nebo novému vedoucímu orgánu veřejné moci nové přístupové údaje výlučně 
do vlastních rukou adresáta.  
  

§ 13  
                                       Zrušení datové schránky  
 
 Ministerstvo zruší  
c) datovou schránku právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby, případně ode 
dne jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence.  
  

§ 14b 
Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné 

moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku 
 
 (1) Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, 
právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku (dále 
jen "seznam držitelů datových schránek"), který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Seznam je součástí informačního systému datových schránek.  
        (3) Seznam držitelů datových schránek obsahuje tyto údaje o fyzických osobách, 
podnikajících fyzických osobách, právnických osobách a orgánech veřejné moci, které mají zřízenu 
zpřístupněnu datovou schránku  
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c) v části vedené pro právnické osoby  
1. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  
2. identifikátor, případně identifikátory,  
  

§ 17 
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky 

 
 (1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné 
moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha 
dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou 
datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové 
schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle 
tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.  
        (3) Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu.  
       (4) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 
byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem 
této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení6).  
       (6) Doručení dokumentu podle odstavce 3 nebo 4 má stejné právní účinky jako doručení do 
vlastních rukou.  
  

§ 18 
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky 

 
 (1) Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči 
orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto 
úkonu, prostřednictvím datové schránky.  
        (2) Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu 
byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a 
podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených 
osob.  
  

§ 18a  
     Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob  
 
 (1) Informační systém datových schránek umožňuje dodávání dokumentů z datové schránky 
fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do zpřístupněné datové schránky jiné 
osoby. Datovou schránku fyzické osoby může držitel datové schránky znepřístupnit pro dodávání 
dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.  
        (2) Dokument dodaný podle odstavce 1 věty první je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu.  
        (3) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 2 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 
byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem 
této lhůty.  
       (4)Za dodání dokumentu podle odstavce 1 věty první náleží provozovateli informačního 
systému datových schránek odměna, kterou stanoví cenový orgán podle cenových předpisů5). 
Odměnu hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky 
byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je odpovědí 
na dokument dodaný podle předchozí věty. Odměnu podle věty první může za fyzickou osobu, 
podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán, s 
jejím souhlasem hradit rovněž jiná fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.  
  
 

§ 22 
                                              Konverze 
        (1) Konverzí se rozumí  
a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo 
datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu 
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obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen "doložka"), nebo  
b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě 
způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.  
        (2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní účinky 
jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).  
        (3) Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu 
orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání 
rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.  
  

§ 23  
                                Subjekty provádějící konverzi  
 
 (1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy4) a advokáti za podmínek 
stanovených jiným právním předpisem4a).  
        (2) Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.  
  

Přestupky 
                                               § 26b  
 
 (1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že užije 
datovou schránku k šíření  
a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,  
b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm 
obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.  
        (2) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),  
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).  
  
 


