
Datové schránky a konverze dokumentů 
 

Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy („CzechPOINT“) lze učinit i některá 

podání v souvislosti se zavedením a používáním „datových schránek“ (zákon č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). 

Jde zejména o : 

 podání žádostí o zřízení datové schránky 

 podání žádostí o znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost 

 podání žádostí o opětovné zpřístupnění datové schránky zřízené na žádost 

 podání žádostí o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce  

 podání žádostí o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových přístupových 

údajů k datové schránce 

 přidání pověřené osoby k přístupu k datové schránce 

 

Na pracovišti CzechPOINT se rovněž provádí tzv. „autorizované konverze dokumentů 

na žádost“. 
 

Konverzí se rozumí 

 úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v 

datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové 

zprávě“), ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací 

doložky, nebo 

 úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v 

listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací 

doložky. 
  

Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní 

účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen 

„vstup“). 

 

Autorizovanou konverzi na žádost  z elektronické podoby do podoby listinné 

provede kontaktní místo veřejné správy pouze z dokumentů, které jsou: 

 uloženy v tzv. Úschovně, tj. dočasné elektronické úložiště informačního 

systému datových schránek  

 doručeny na pracoviště Czech point ke konverzi na technickém disku 

s laserovým záznamem (CD nebo DVD) 

 

Obdobně i výstup autorizované konverze z listinné podoby do podoby elektronické lze 

prostřednictvím pracoviště Czech POINT uložit pouze: 

 do „Úschovny“ k pozdějšímu vyzvednutí žadatelem  nebo  

 vypálit na optický nosič – CD nebo DVD. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zákon v současné době neumožňuje k ukládání a přenosu dat při 

autorizované konverzi na žádost používání jakýchkoliv jiných technických 

nosičů (zejména tzv. flash disky, paměťové karty apod.) 


