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Od letošního ledna začíná nabývat svoji účinnost novela zákona o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, poslední novela zmiňovaného zákona nabyde účinnosti 

až v červenci 2023. 

V současné době je takřka přelomovým krokem možnost zasílání soukromých datových zpráv 

uživateli datových schránek – právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateli  

a fyzickými osobami – nepodnikateli. 

Uživatelé datových schránek navíc již nebudou mít možnost přijímání soukromých datových 

zpráv vypnout, vyjma uživatelů fyzických osob – nepodnikatelů. 

Společně se zasíláním soukromých zpráv se od letošního ledna tak automaticky rozšiřuje také 

fikce doručení, kdy se na soukromé datové zprávy hledí jako na doručené, a to nejpozději  

10. dnem, kdy byla zpráva dodána do datové schránky. Tím se mění dosavadní praxe  

u soukromých zpráv, které byly doručeny až v případě, kdy se adresát do své datové schránky 

přihlásil.  

Již brzy, a to od 1. března, by mělo dojít k odstranění všech překážek a doručování a zasílání 

dokumentů mezi podnikatelskými subjekty by mělo být zcela bez jakýchkoli komplikací. 

Tento institut vnáší větší jistotu do právních vztahů mezi podnikateli, ale zároveň vyžaduje 

větší odpovědnost z jejich strany, kdy je nutné kontrolovat datovou schránku, aby nedošlo 

například ke zmeškání doby pro reakci na smluvní nabídky nebo třeba k prodlení s úhradou 

faktur. 

Největším krokem bude povinné zřízení datových schránek všem podnikatelským subjektům, 

kdy tato změna nastane od ledna roku 2023. Datové schránky navíc budou zřízeny těm 

nepodnikajícím fyzickým osobám, které se přihlásí do Národního bodu pro identifikaci  

a autentizaci (pomocí eObčanky nebo Bankovní identity). 

 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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