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Povinné datové schránky pro farní sbory a senioráty 
 

 

Milé sestry, milí bratři, 

z pověření synodní rady se na Vás obracím s upozorněním na významnou změnu, která 

se počátkem roku 2023 dotkne všech našich sborů a seniorátů a ovlivní způsob, jakým 

komunikujeme s orgány veřejné správy.  

Ministerstvo vnitra začne od 1. ledna 2023 všem sborům a seniorátům zřizovat datové 

schránky. Ukládá mu to zákon č. 261/2021 Sb. Rád bych Vás upozornil na výhody, které 

tato změna přinese a též na povinnosti, které se s ní pojí. (Pokud sbor nebo seniorát již 

datovou schránku má, nic se pro něj nezmění.) 

Orgány veřejné správy, tj. státní úřady, obecní, městské a krajské úřady atp., budou po 

zřízení datové schránky komunikovat se sbory a senioráty pouze jejich prostřednictvím. 

To znamená, že Vám již nebudou písemnosti zasílat poštou. Rovněž i od sborů a seniorátů 

se očekává, že budou se státem komunikovat elektronicky. Nebudete již omezeni úřední 

dobou úřadu ani otvírací dobou a vzdáleností od pošty. Můžete komunikovat s úřady přes 

internet z domova či odkudkoli. 

Datové schránky krom zasílání písemností slouží i k ověření identity sboru a seniorátu vůči 

orgánům veřejné správy a umožní Vám tak vstup do různých aplikací, které státní správa 

provozuje. Myslím, že oceníte zejména elektronickou komunikaci s finanční správou 

a konec papírových daňových přiznání. Možností využití datových schránek je však 

mnohem víc a nepochybně budou rychle přibývat. 

V prvním čtvrtletí roku 2023 všichni faráři/administrátoři a kurátoři sborů (i senioři 

a seniorátní kurátoři) obdrží doporučenou poštou do vlastních rukou přihlašovací údaje 

k nově zřízeným datovým schránkám. Po prvním přihlášení jednoho z představitelů sboru 

se datová schránka aktivuje a začne naplno fungovat. Při odesílání datových zpráv postačí, 

když se přihlásí jeden z představitelů sboru. Pokud si s tím nebudete vědět rady, veškeré 

informace naleznete v nápovědě systému datových schránek. Zejména doporučujeme všem 

představitelům vč. administrátorů nastavit si e-mailové notifikace, aby Vám žádná datová 

zpráva neunikla. (SMS notifikace jsou zpoplatněné.) 

https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/vyhody-datovych-schranek
https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/moznosti-vyuziti-datove-schranky
https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page1.html#0-lg
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Vězte totiž, že datová zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se představitel 

sboru přihlásí k datové schránce (tedy ještě aniž by datovou zprávu otevřel). Pokud se tak 

nestane, je zpráva považována za doručenou desátým dnem po dodání zprávy do datové 

schránky (tzv. doručení fikcí). Pozor – to znamená, že z právního hlediska se na datovou 

zprávu doručenou fikcí pohlíží jako na doručenou, i když jste ji vůbec neotevřeli! 

To s sebou nese významné právní důsledky, a proto je žádoucí datovou schránku hlídat 

pomocí nastavení upozornění. 

Povinné zřízení datových schránek vznáší na statutární zástupce sborů nové požadavky – 

přinejmenším bez základní počítačové zdatnosti se již neobejdou. Doporučujeme proto 

seznámit se s prostředím datových schránek na webu chcidatovku.cz s dostatečným 

předstihem. Datové schránky jsou zřizovány na základě zákona, a proto se tomu nedá 

žádným způsobem vyhnout. Jak bylo uvedeno výše, ignorace této změny může sborům 

přinést těžko řešitelné problémy. 

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na mne e-mailem na adrese pravnik@e-

cirkev.cz nebo na tel. č. 734 864 470. Věřím, že všechny problémy vyřešíme a digitalizace 

státní správy nám ušetří mnoho času. V lednu 2023 na toto téma uspořádáme webinář. 

 

S pozdravem 

 

 

Adam Csukás 

právník a vedoucí úseku správních agend ÚCK 
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