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1.1 Přihlášení do datové schránky 

Pro přihlášení do datové schránky budete potřebovat dokument označený jako přístupové 

údaje ke vstupu do Vaší datové schránky. 

Z dokumentu, který Vám zaslalo ministerstvo vnitra do vlastních rukou, jako 

statutárnímu orgánu daného subjektu, použijete pro prvotní přihlášení zaslané údaje. V 

dokumentu je uvedeno ID datové schránky, ID osoby a heslo. 

ID datové schránky je jednoznačný identifikátor datové schránky, je to označení Vaší 

datové schránky. Pro přihlášení ho však nebudete potřebovat. Důležité pro přihlášení je ID 

osoby a heslo. ID osoby je jednoznačný identifikátor Vaší osoby, jako příjemce 

přihlašovacích údajů a osoby oprávněné ke vstupu do uvedené datové schránky. Rozdílu mezi 

ID datové schránky a ID osoby se věnuji dále. Pomocí ID osoby a hesla se přihlásíte do 

datové schránky. Při přihlášení pomocí Vašeho ID osoby systém datových schránek pozná, že 

se přihlašujete do systému Vy osobně (díky zaslání do vlastních rukou). Pokud v systému 

pověříte správou Vaší datové schránky jinou pověřenou osobu, této osobě přijdou samostatné 

jiné jedinečné přihlašovací údaje právě pro tuto osobu do vlastních rukou. 

Rozdíl mezi ID osoby a ID datové schránky je pouze v tom, že ID osoby jednoznačně 

identifikuje přihlašující (oprávněnou) se osobu a ID schránky naopak identifikuje 

jednoznačně datovou schránku. V praxi se vyskytují situace, kdy do jedné konkrétní datové 

schránky má oprávnění přístupu více osob než jedna (vyplývá to i z pověřených osob) a aby 

se jednoznačně určilo, kdo do datové schránky přistoupil, má každá oprávněná osoba svoje ID 

osoby. Tedy jednoznačné určení. 

ID osoby se skládá z 6 znaků, písmen a čísel. Heslo je pak složeno z nejméně 10 znaků 

a vyskytují se v něm i speciální znaky jako například americký dolar a další. Pokud máte 

problémy s napsáním speciálních znaků, doporučuji následující postup. Na internetové adrese 

http://www.labo.cz/mft/matasciit.htm si otevřete takzvanou ASCI tabulku, kde najdete Váš 

speciální znak, který potřebujete napsat a následně si u něj vyhledejte jeho číslo, například u 

amerického dolaru je to číslo 36 a nyní pomocí tohoto čísla budete schopni tento speciální 

znak napsat. Provedete to následujícím způsobem. Stiskněte levý ALT na Vaší klávesnici a na 

alfanumerické části klávesnice (vpravo) postupně stiskněte číslo 3 a 6. Tedy 36. Teprve poté 

můžete pustit tlačítko ALT. Nyní jste napsali znak amerického dolaru pomocí ASCI znaků. 

ASCI tabulka je také zobrazena na obr. 26.  

http://www.labo.cz/mft/matasciit.htm
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Obr. 26. ASCI tabulka speciálních znaků. 

1.1.1 Jak se tedy přihlásíte do datové schránky? 

Přejděte na adresu www.mojedatovaschranka.cz - zde je jediné skutečně bezpečné přihlášení 

do systému datových schránek. Váš internetový prohlížeč
1
 bude v tento moment chtít 

pravděpodobně potvrdit schválení certifikátu, který se používá na adrese 

www.mojedatovaschranka.cz tedy pro přihlášení do datové schránky. Viz obr. 27. 

 

                                                 
1
 To je program, pomocí kterého procházíte internetové schránky, například Internet Explorer. 
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Obr. 27. Varování před certifikátem zabezpečení stránky www.mojedatovaschranka.cz. 

 

Budete varováni o možném nebezpečí a nebude Vám prohlížečem doporučeno vstupovat na 

tento web. Toto varování však ignorujte a s klidným svědomím můžete zvolit možnost 

pokračovat na tuto webovou schránku.  

Po úspěšném pokračování se Vám konečně zobrazí přihlašovací okno do systému 

datových schránek. To je zobrazeno na obr. 28.  

 



Výukový kurz - Elearningová podpora přípravy pracovníků veřejné správy v oblasti implementace datových 

schránek jako nové podpory orgánům veřejné moci (podpora eGovernmentu) 

 

www.webovareseni.cz/dalsi-sluzby/externi-sprava-datovych-schranek.html - Externí správa datových schránek 

pro malé a střední firmy 

 

 

Obr. 28. Přihlašovací okno do systému datových schránek. 

 

Nyní konečně vyplňte ID osoby, heslo a opište kód z obrázku
2
. Po úspěšném přihlášení se 

Vám otevře okno se systémem datových schránek. Objeví se Vám tabulka o počtu zpráv, 

které jsou tímto okamžikem považovány za doručené (viz obr. 29).
3
 

                                                 
2
 To je bezpečnostní opatření, odborně nazývané Captcha, které poskytuje ochranu proti automatickým robotům 

a náhodnému zkoušení hesel. Automatický robot je počítačový program (script), který přihlašovací formuláře 

sám vyplňuje a zkouší prolomit přihlašovací údaje. 

3
 Datová zpráva je považována za doručenou v případě úspěšného přihlášení do datové schránky nebo po 

uplynutí 10 dnů od doručení datové zprávy do systému datové schránky. 
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Obr. 29. Oznámení o počtu zpráv, které jsou v okamžiku zobrazení stránky považovány za doručené. 

 

Můžete si všimnout, že vpravo nahoře je zobrazen název datové schránky a následně vedle 

jméno osoby, která je právě přihlášena. 

Po prvním přihlášení do systému datových schránek ihned změňte Vaše heslo. Tedy to 

heslo, které Vám přišlo v dokumentu s přístupovými údaji ke vstupu do datových schránek. 

Jak změníte heslo, se dozvíte v další kapitole 9.3 Změna hesla. 

 


