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Příprava Vaší datové schránky na ostrý provoz 
V předchozím vydání tohoto bulletinu jste se mohli dočíst, jaké kroky je třeba udělat, abyste mohli začít 
plnohodnotně a pohodlně komunikovat prostřednictvím své datové schránky (DS). Během prvních měsíců 
ostrého provozu Informačního systému datových schránek (IS DS) jsme pro Vás sbírali detailní informace 
k jednotlivým krokům. Pokud tedy již nemáte zajištěno pověření administrátora a dalších osob pro přístup 
do datové schránky, je právě Vám určen následující detailní návod. 

Krok 1: Přihlášení do administrace datové schránky na 
www.mojedatovaschranka.cz 

Krok 2: Administrativní prostřední DS – pokud nemáte dosud vše kompletně 
nastaveno a vyřešeno, neaktivujte svou datovou schránku! 

Po úspěšném zapsání hesla, jež pro Vás bylo uschováno 
v doručené obálce, a po jeho následné změně můžete přikro-
čit k pověřování osob. 

V žádném případě však datovou schránku neaktivuje, dokud 
nebudete mít provedeny všechny přípravné kroky dle před-
chozího Bulletinu EGA č. 6/2009. 

Pověřování osob se provádí v části Nastavení – viz obrázek. 

Od Ministerstva vnitra obdržela oprávněná osoba (vedoucí 
orgánu veřejné moci, starosta) přístupové údaje k datové 
schránce. Pro vlastní práci s datovou schránkou je nyní třeba 
pověřit pracovníky, kteří budou přijímat poštu doručenou do 
datové schránky, zjišťovat, zda adresát má datovou schránku 
a případně datové zprávy odesílat. Toto je možné připravit, 
aniž svou datovou schránku aktivujete, prostřednictvím její 
administrace. 

Prvním krokem by však měla být změna hesla – viz obrázek. 
Pro nové heslo jsou striktně daná pravidla vyhláškou 
č. 194/2009 Sb. – viz nápověda v pravé části zobrazeného 
okna.
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Každá pověřená osoba dostane obálku se svými přihlašova-
cími údaji. Je potřeba počítat s tím, že doručení obálek do 
vlastních rukou adresáta s těmito údaji není okamžité, a proto 
je třeba provést pověření včas před požadovaným termínem 
aktivace vlastní datové schránky. 

Každá pověřená osoba by si měla pomocí administrace dato-
vé schránky změnit heslo. Tato operace není přístupná ze 
spisové služby, ale je třeba ji provést pomocí webového 
rozhraní datové schránky. Pokud není heslo změněno, může 
dojít k zablokování přístupu do datové schránky pro danou 
pověřenou osobu a tím vzniku potřeby požádat o nové přístu-
pové údaje prostřednictvím kontaktního místa veřejné sprá-
vy – Czech POINT. 

Krok 3: Pověření další osoby 

Krok 4: Nastavení údajů o pověřené osobě 

Součástí každého pověření je též definování rozsahu opráv-
nění.  

Každý pracovník podatelny či výpravny by měl mít veškerá 
dostupná oprávnění. 

Každý pracovník, který smí nejen vyhledávat datové schrán-
ky, ale i přímo odesílat elektronicky podepsanou poštu 
z úřadu (např. vedoucí odboru), musí mít oprávnění Vytvářet 
datové zprávy a Vyhledávat datové schránky. 

Každý pracovník úřadu, který pracuje se spisovou službou, 
by měl být pověřen k vyhledávání datových schránek. 

Tato detailní pověření není třeba realizovat, pokud se úřad 
bude přihlašovat prostřednictvím elektronických kryptogra-
fických prostředků (o tomto způsobu přihlašování pojednáme 
v některém z dalších čísel Bulletinu EGA).

Krok 5: Kontrola seznamu pověřených osob 

Každá oprávněná osoba má stanoven rozsah svého oprávnění. 
Prvním rozhodujícím kritériem je, zda pověřujete osobu pro 
běžnou práci s datovou schránkou (pověřená osoba) anebo 
pověřujete svého zástupce (administrátora), který bude mít 
takto oprávnění pověřovat další osoby na úřadě pro práci 
s datovou schránkou. 

Lze doporučit pověřit alespoň jednoho administrátora (mís-
tostarosta, tajemník, vedoucí odboru IT). 
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