Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 209
Účelem předkládaného usnesení vlády je podpořit soukromoprávní komunikaci
prostřednictvím datových schránek, tedy z epidemiologického hlediska nejbezpečnější
způsob výměny písemností. Po dobu trvání nouzového stavu provozovateli informačního
systému datových schránek, kterým je Česká pošta, s. p., nenáležela odměna za odesílání
datových zpráv podle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 18a zákona č. 300/2008 Sb. upravuje tzv. soukromoprávní komunikaci
prostřednictvím datových schránek, tj. dodávání dokumentů z datové schránky fyzické
osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky jiné fyzické
osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (tyto dokumenty mají podle § 19
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. formu datové zprávy). Za dodání dokumentu v režimu § 18a
zákona č. 300/2008 Sb. náleží podle odstavce 3 uvedeného ustanovení provozovateli
informačního systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových
předpisů (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů) dle ceníku
publikovaného Českou poštou, s. p., na základě obchodních podmínek pro poskytování
služby. Cena za odesílání datové zprávy je hrazena odesílatelem (tj. fyzickou osobou,
podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou) a v současné době činí 15,-Kč (vč.
DPH).
Předloženým usnesením vlády bude dosaženo toho, že uhrazení ceny za odeslání datové
zprávy nebude po odesílateli datové zprávy provozovatelem informačního systému datových
schránek vyžadováno. Zpoplatnění datové zprávy odesílatelům datových zpráv v době
nouzového stavu nijak nepřispívá k většímu rozvoji bezkontaktní elektronické komunikace,
respektive jejímu podstatnému rozvoji naopak brání. Navržené opatření významně
napomůže k minimalizaci vysoce rizikového fyzického kontaktu osob, který má za následek
ohrožení zdraví v souvislosti se šířením koronaviru. Bezplatné odesílání datových zpráv
v režimu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. jednak sníží riziko fyzického kontaktu osob, jednak
významně podpoří soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datových schránek, čímž
přispěje k bezpečné, státem plně garantované a bezkontaktní komunikaci.

