
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

   

            Freiová Pavla     29.11.2022 

Datové schránky 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, 

 

od 1.1.2023 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou zřízeny 

datové schránky (dále též jen „DS“) pro všechna společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). 

Orgány veřejné moci budou napříště komunikovat se SVJ pouze prostřednictvím datové schránky, 

tzn. finanční úřad, obecní úřady, policie, soudy, zdravotní pojišťovny a další orgány y úřady již 

nebudou SVJ zasílat klasickou korespondenci (poštou), nýbrž pouze datové zprávy doručované do 

datové schránky SVJ. 

 

V případě, že dosud nemáte DS zřízenu, bude Vám na základě výše uvedeného zákona zřízena 

automaticky. Předpokládá se postupné zakládání v období od 1.1. – 31.3.2023. O zřízení DS pro Vaše 

SVJ bude informován předseda výboru, případně předseda společenství, který bude aktuálně zapsán 

v rejstříku SVJ. Současně obdrží (formou doporučené poštovní zásilky) autorizační údaje pro první 

přihlášení.  

 

Důležitá korespondence od orgánů veřejné moci tedy již nebude SVJ zasílána poštou, ale právě 

datovou schránkou. To má řadu pozitiv (zlevnění komunikace – se státními institucemi je zdarma, 

usnadnění komunikace…), ale i negativ (např. při nepřihlášení se do datové schránky, nebo 

neotevření dané zprávy se zaslaný dokument po 10 dnech po jeho dodání do DS považuje za 

doručený…, každá datová zpráva se po 90 dnech z DS smaže). Z uvedeného plyne, že nečinností SVJ 

(nekontrolování obsahu DS v pravidelných intervalech) může dojít k promeškání lhůt a tím 

k nevratným škodám.  

 

Vzhledem k tomu, že pro řadu z Vás může být obsluha datových schránek problematická, a to 

z důvodů technického vybavení či IT znalostí, nabízíme pomoc s jejich správou. Spolupráce by 

probíhala na základě podepsané příkazní smlouvy (upravuje rozsah práv a povinností při obsluze DS) 

a umožnění přístupu do DS SVJ pověřeným osobám v naší společnosti. V příloze tohoto dopisu je 

návrh této příkazní smlouvy včetně údaje o ceně za tuto službu. Je třeba dodat, že k uzavření této 

příkazní smlouvy je nutné smlouvu schválit shromážděním SVJ.  

 

 

 



  

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,  

pokud byste uvažovali o tom, že nabízenou službu využijete, nebo máte-li ve věci dotazy či 

připomínky, jsme Vám k dispozici pro Vaši listovní či emailovou korespondenci i pro osobní 

návštěvu. Cenu této služby (200,- Kč/měsíc bez DPH) považujeme za symbolickou, nabízená služba 

Vás zbaví rizik spojených s provozem datových schránek. Zcela záměrně v návrhu smlouvy 

nastavujeme krátkou výpovědní lhůtu, aby obě smluvní strany měly možnost smluvní vztah i bez 

uvedení důvodu v co nejkratší době ukončit.  

 

Závěrem Vás upozorňujeme, že okamžikem zřízení DS plně odpovídá za její provoz předseda 

výboru či předseda společenství (osoba aktuálně zapsaná v rejstříku). K předejití možným 

nepříjemným důsledkům nesprávné obsluhy či nečinnosti v datových schránkách Vám doporučujeme 

problematiku neodkládat a řešit způsob provozu DS ještě před jejich zřízením.  

 

 

S pozdravem 

 

 
 

 Ing. Miloslav Miller 

 jednatel 

 

Příloha: návrh příkazní smlouvy 

 

 


