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Externí správa (outsourcing) datových schránek za 350,- Kč měsíčně! 
 

Služba zahrnuje pravidelnou fyzickou kontrolu Vaší datové schránky 1x týdně a zasílání dokumentů 

(datových zpráv), které Vám byly do datové schránky doručeny. A to v listinné podobě poštou, či v 

elektronické podobě na e-mail. 

Nepotřebujete IT znalosti, počítačové vybavení ani připojení k internetu, vše vyřídíme za Vás a Vy 

dostanete od nás datové zprávy v listinné podobě. Služba je vhodná pro malé a střední firmy a také 

pro toho, kdo má zřízenu datovou schránku, ale agenda s tím spojená ho zatěžuje. 

Parametry služby: 

 Kompletní externí správa datové schránky na úrovni pověřené osoby dle § 8 odst. 6 zákona 

č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na základě 

smluvního základu včetně řešení odpovědnosti 

 Fyzická kontrola datové schránky 1x týdně (každé pondělí) 

 Při doručení datové zprávy přeposlání e-mailem či poštou, upozornění na mobilní telefon 

 Tisk dokumentů z datové schránky a jejich konverze do právní listinné podoby 

 Archivace všech zpráv elektronicky na CD nebo v listinné podobě do složky 

 Zasílání datových zpráv 

 Další služby dle Vašich požadavků 

Ceník služby: 

Kompletní externí správa datové schránky, fyzická kontrola 1x týdně, 
přeposílání na e-mail, upozornění na mobilní telefon 

380,- Kč / měsíčně 
350,- Kč / při roční 
platbě 

Zaslání SMS či telefonický kontakt o zaslání datové zprávy Zdarma 

Přeposlání datové zprávy v listinné podobě doporučeně poštou 69,- Kč 

Tisk datové zprávy černobíle / strana 6,- Kč 

Tisk datové zprávy barevně / strana 20,- Kč 

Konverze dokumentů pomocí služby Czech POINT / strana 49,- Kč 

Archivace došlých zpráv elektronicky na CD Zdarma 

Jednorázový zřizovací poplatek služby 760,- Kč 

Odeslání datové zprávy pomocí datové schránky / zpráva 80,- Kč 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH 


