DATOVÁ SCHRÁNKA
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny
zákona automaticky získají datovou schránku všichni
živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované
skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte
této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte
doporučeným dopisem během měsíce ledna, února
nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete
založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.chcidatovku.cz.

ZALOŽTE SI DATOVOU
SCHRÁNKU
K čemu datová schránka
slouží?
zjednoduší vám komunikaci
nejen s úřady, ale nově již
například i s bankami či
pojišťovnami
umožní vám komunikovat s
ověřenou identitou
elektronicky odkudkoliv
založení i komunikace s
úřady přes datovku je zcela
zdarma
úřady jsou vám můžou rychle
a bezpečně zaslat důležité
dokumenty - a nebojte se,
žádnou zprávu nezmeškáte
díky notifikacím přes e-mail
či sms
s pomocí datovky si vyřidíte
třeba nový řidičský průkaz!

Jak si zřídíte datovou schránku?
Existují dva způsoby:
ONLINE
Navštivte webovou stránku
chcidatovku.cz, kde naleznete
více informací k jejímu zřízení.

OSOBNĚ NA POBOČCE
Czech POINT
Navštivte tzv. kontaktní místo
veřejné správy - Czech POINT,
kde požádáte o zřízení datové
schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte na doklad
totožnosti.

ZALOŽTE SI
IDENTITU OBČANA
Pomocí Identity občana se prokážete při online
komunikaci s veřejnou správou.

S Identitou občana se rychle, zdarma a bezpečně
můžete přihlásit do různých portálů veřejné správy.

Jaké portály to můžou být?

Portál občana

Datové schránky

Online aplikace
Katastru
nemovitostí

Očkovací portál

eRecept

Portál vaší obce
nebo vašeho
kraje

Pořiďte si Identitu občana. Je to snadné, rychlé a pohodlné.

Úřadujte na

gov.cz

Jak přihlášení pomocí Identity občana funguje?
Existuje několik přihlašovacích prostředků, pomocí kterých
se můžete přihlásit na vámi vybraný portál.

Pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
Mobilní aplikace je dostupná ke stažení v Google play či Apple
store.

Pomocí NIA ID
Jedná se o prokázání totožnosti pomocí jména, hesla a SMS
s jednorázovým kódem.

Podrobnější informace o dalších přihlašovacích
prostředcích a informace o zřízení Mobilního
klíče eGovernmentu nebo NIA ID naleznete
na webu chciidentitu.cz.

Nečekejte.
Používejte datovku
Katka
šla radši
na výlet.

Katka už nechtěla ztrácet čas ve frontách.
Založila si datovku a teď je pro ni úřadování
snadné. Veškeré formality vyřídí rychle
a pohodlně z mobilu nebo na počítači.

Jděte na chcidatovku.cz

Od 1. ledna 2023 získají datovku automaticky všichni živnostníci
a nepodnikající právnické osoby. Tak dlouho ale čekat nemusíte.
Používejte datovku už teď a dělejte, co vás baví.

Úřadování snadno
a rychle s datovkou
Odteď můžete komunikovat s úřady online – kdykoliv,
odkudkoliv a zdarma. I posílání zpráv ostatním uživatelům
(třeba dodavatelům nebo jiným ﬁrmám) je mnohem levnější
a jednodušší než dopisy.

S datovou schránkou vyřešíte online třeba:
• papírování přes e-Portál ČSSZ,
• výpis ze živnostenského rejstříku,
• daňové přiznání (MOJE daně).

é.
Používat datovku je jednoduch
Zjistěte víc na:

Zapněte si upozornění
a buďte stále v obraze.

chcidatovku.cz

