
DATOVÁ SCHRÁNKA 

PRO SPOLKY

V internetovém prohlížeči vyhledejte odkaz
https://www.datoveschranky.info/chci-

datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost.

Sjeďte dolů na sekci Písemně v listinné
podobě a rozklikněte odkaz s elektronickým
formulářem žádosti, který se vám tak stáhne.



DATOVÁ SCHRÁNKA 

PRO SPOLKY

Poté na stejném místě klikněte na odkaz na
program Software602 Form Filler.

Odkaz vás přesměruje na novou stránku. Na ní
klikněte na tlačítko Stáhnout FormFiller. Po
chvíli se vám program stáhne do počítače.



DATOVÁ SCHRÁNKA 

PRO SPOLKY

Poté proveďte instalaci dle instrukcí programu.

Ve stažených souborech rozklikněte instalační
balíček programu Form Filler (na obrázku

druhý shora).



DATOVÁ SCHRÁNKA 

PRO SPOLKY

V otevřeném formuláři zvolte v poli Kliknutím
vyberte typ subjektu možnost právnické osoby.

Po dokončení instalace programu Form Filler
rozklikněte stažený elektronický formulář se

žádostí (na obrázku první shora).



DATOVÁ SCHRÁNKA 

PRO SPOLKY

Na konci formuláře klikněte na tlačítko
Vytisknout žádost pro ověření podpisu.

Poté vyplňte vygenerovaný formulář údaji vaší
organizace (můžete je případně dohledat na
internetu v rejstříku spolků) a osobními údaji
osoby, která žádost za organizaci podává.



DATOVÁ SCHRÁNKA 

PRO SPOLKY

Žádost pak můžete odeslat Ministerstvu vnitra
na adresu:

Vyplněnou a vytištěnou žádost poté přineste
na kontaktní místo CzechPOINTu. Tam

formulář doplňte úředně ověřeným podpisem.

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor eGovernmentu
nám. Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

Po obdržení přihlašovacích údajů se můžete
přihlásit na stránkách mojedatovaschranka.cz

a začít datovou schránku používat.
Nezapomeňte si zejména nastavit zasílání

upozornění o příchozích zprávách, aby vám nic
důležitého neuniklo.



PROSTŘEDÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY

V úložišti souborů (také v panelu na levé
straně) si můžete dočasně uschovat soubory
jak z počítače, tak i z přijatých zpráv kliknutím

na Uložit do úložiště u příslušné přílohy. 
Takto uložené soubory pak můžete vkládat 
i do nových zpráv (tlačítko Vložit z úložiště

souborů).

Takto vypadá rozhraní datové schránky po
přihlášení. Po levé straně se nachází panel 
s přijatými a odeslanými zprávami, historie, 
ve které najdete informace o již smazaných

zprávách, a tlačítko pro napsání nové zprávy.



PROSTŘEDÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY

Na horním panelu najdete sekci Datová
schránka, která je ústředním místem vaší

schránky a ve které se ocitnete po přihlášení. 

Další sekcí je Datový trezor. Zprovozněním
datového trezoru se vaše zprávy nebudou po
90 dnech mazat, ale zůstanou archivovány.

Tato služba je však zpoplatněna.

V sekci Otevřít .ZFO můžete otevírat soubory 
s datovými zprávami ve formátu .zfo, pokud

byste někdy nějaký takový měli.



ODESÍLÁNÍ NOVÝCH

ZPRÁV

Novou zprávu odešlete kliknutím na tlačítko
Napsat zprávu po levé straně.

Nejprve musíte vyplnit adresáta. 
Do vyhledávacího pole můžete zadat jak přímo
číslo dané datové schránky (pokud ho znáte),

tak i vyhledávat pomocí jména, adresy 
nebo IČO.



Po vyplnění adresáta je na následující stránce
nutné zadat předmět zprávy.

Můžete také vyplnit další upřesňující údaje,
např. čísla jednací a spisové značky, vaše

osobní údaje nebo třeba zda je zpráva určena
do vlastních rukou.

ODESÍLÁNÍ NOVÝCH

ZPRÁV



Nakonec už stačí přiložit samotný obsah
zprávy. Můžete vepsat textovou zprávu, ale
také přiložit soubory (přímo z počítače nebo 
z úschovny souborů vaší datové schránky).

Velikost zprávy je nicméně omezena 
na 20 MB.

ODESÍLÁNÍ NOVÝCH

ZPRÁV

Komunikace s úřady a dalšími státními orgány
je zdarma. Datové zprávy můžete posílat také

např. fyzickým osobám nebo firmám. 
Ale pozor, tato služba je již zpoplatněna (5 Kč

za zprávu – ekvivalent v papírové formě na
druhou stranu stojí přes 80 Kč).



NASTAVENÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY

Důležitou sekcí je také Nastavení. Dostanete
se do něj kliknutím na tlačítko Nastavení

vpravo nahoře.

V sekci Informace o schránce se dozvíte
všechny důležité údaje a informace o vaší

schránce.



V sekci Možnosti přihlášení si můžete nastavit
způsoby přihlašování do vaší schránky.

Můžete si zde také změnit přístupové heslo.

NASTAVENÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY

Prvotní jméno a heslo pošle Ministerstvo vnitra
statutárním zástupcům vaší organizace. 
Po prvním přihlášení je však nutné tyto

přihlašovací údaje změnit. Přihlašovat se je
také možné pomocí aplikace Mobilní klíč

eGovernmentu, což je pohodlnější 
a bezpečnější varianta.



Pozornost věnujte zejména sekci Notifikace.
Abyste nemuseli schránku pořád kontrolovat,

nastavte si zasílání upozornění 
o příchozí poště. Pozor, při automatickém
resetu hesla se může nastavení notifikací

změnit, proto ho průběžně kontrolujte.

Vzhledem k tomu, že se zprávy po 90 dnech
mažou a že se nejpozději po 10 dnech
považují za doručené, je nutné, abyste 
o příchozí poště byli dobře informováni.

NASTAVENÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY



Na výběr máte upozornění SMS zprávou nebo
e-mailem. Zasílání SMS zpráv je však

zpoplatněno.

V případě upozornění e-mailem je dobré 
v podrobnějším nastavení zaškrtnout všechny
druhy zasílaných notifikací, aby vám opravdu

nic neuteklo. Zvolit si také můžete, jestli
notifikační e-mail bude obsahovat pouze

základní, nebo rozšířený obsah přijaté zprávy.

NASTAVENÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY

Také je dobré nainstalovat si mobilní aplikaci
Gov.cz, která rovněž upozorňuje na příchozí
zprávy. Všechny zprávy včetně jejich obsahu 

v ní můžete prohlížet.



Zajímat by vás také mohla sekce Uživatelé.
Zde můžete spravovat, kdo všechno má 

ke schránce přístup a jaká k ní má oprávnění
(zda může číst a posílat zprávy, měnit

nastavení schránky apod.). Přidaným osobám
přijdou vlastní přihlašovací údaje poštou.

Zbylé sekce se pak zaměřují především 
na rozšiřující služby datové schránky, které
jsou placené. Při zprovozňování schránky je
ale dobré projít si všechny části nastavení.
Veškeré nastavení je pak vhodné průběžně

kontrolovat, protože může dojít k jeho změně
po automatickém resetu hesla.

NASTAVENÍ DATOVÉ

SCHRÁNKY


