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Tato brožura je shrnutím základních pracovních postupů nutných
ke správnému užívání datové schránky, spisové služby Ginis a CzechPOINTu.

Prezenční i e-learningové kurzy realizované v průběhu projektu byly
zaměřeny na následující témata - informační systém datových schránek,
zaručený elektronický podpis, spisová služba Ginis, CzechPOINT a jeho
jednotlivé agendy, vidimace a legalizace, práce s elektronickými dokumenty
a jejich dlouhodobé ukládání, práce s Word, Excel a PowerPoint, zpracování
osobních údajů, digitální mapa veřejné správy, základní registry ve veřejné
správě, seznam orgánů veřejné moci apod.

Tento projekt měl za úkol zvýšit efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu
a rozvoj úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev obcí a zaměstnanců
organizací jimi zřizovaných na území ORP Telč.

Popis projektu:
Dle vládní strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“
trpí veřejná správa v ČR mimo jiné určitými problémy - např. nedostatečně
výkonná, efektivní a transparentní veřejná správa, nedostatečné využití ICT,
nevhodně nastavená regulace a nesdílení dat vedoucí k nadměrnému zatížení
občanů, podniků a organizací apod.

Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ) - výzva č. 40

Operační program:
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•

•

•

•

žádost o certifikát vygenerujte pomocí odkazu Vygenerovat a odeslat žádost o certifikát
na www server PostSignum (v tomto případě Vám bude přiděleno jednoznačné ID žádosti
o certifikát, které pak sdělíte obsluze České pošty) nebo pomocí odkazu Vygenerovat
a uložit žádost o certifikát do souboru (v tomto případě si žádost o certifikát uložíte
na flash disk a ten předáte obsluze České pošty)

vyplňte jméno, přímení a email dle
uzavřené smlouvy s Českou poštou
a vyberte druh certifikátu (kvalifikovaný
osobní nebo komerční osobní)

otevřete Internet Explorer, zadejte stránky
www.postsignum.cz a zvolte možnost
Generování žádosti o certifikát

vložte USB token do počítače a zkontrolujte, zda komunikuje s počítačem (přes program
Tknutils.exe - po spuštění programu by se nemělo objevit chybové hlášení)

Následující postup znázorňuje generování žádosti o certifikát České pošty (certifikační
autorita PostSignum) - je potřeba mít uzavřenou Smlouvu o poskytování certifikačních
služeb (formuláře najdete na stránkách www.postsignum.cz v sekci Dokumenty, návody
a jiné soubory).

Pro práci s CzechPOINT i datovou schránou je potřeba mít platné certifikáty kvalifikační a komerční. Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který byl vydán podle
zákona o elektronickém podpisu a který se používá výhradně pro účely elektronického
podepisování. Komerční certifikáty mají širší oblast použití a používají se při ověření
totožnosti uživatele při přihlašování do uzavřeného systému (např. pro autentizaci, šifrování
a další procesy). Nejsou však na rozdíl od kvalifikovaných certifikátů automaticky uznávány.

Žádost o vydání certifikátů

•

•

•

•
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s flash diskem, na kterém budou vygenerované žádosti o certifikát si pak zajděte
na pobočku České pošty, kde Vám vydají samotné certifikáty

poté zvolte možnost Zpět na generování žádosti o certifikát a celý postup opakujte
znovu s tím rozdílem, že vyberete jiný druh certifikátu

až doběhne generování, objeví se lišta, která upozorňuje na soubor určený ke stažení.
Klikněte na danou lištu a souboru uložte na flash disk

v průběhu generování žádosti se Vás systém znovu zeptá, zda chcete vygenerovat žádost
o certifikát (odpovězte ano) a bude po Vás chtít zadat PIN k tokenu
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•

•

•

•

•

instalace kvalifikovaného a komerčního certifikátu se provádí každá samostatně

máte 3 možnosti, jak instalaci provést:
1) instalace podle sériového čísla - při této volbě opíšete do formuláře sériové číslo
certifikátu, které zjistíte na protokolu o vydání certifikátu
2) instalace z uloženého souboru - v případě této volby zvolíte tlačítko Procházet
a na flash disku (popř. na pevném disku, kam jste si uložili soubory z emailu) najdete
dané soubory s certifikátem. Při instalaci budete vyzvání k potvrzení, zda chcete
instalaci skutečně provést.
3) instalace poklikáním na soubor s certifikátem - třetí možnost spočívá v poklikání
na soubor a jeho import dle pokynů na www.postsignum.cz

otevřete Internet Explorer, zadejte stránky www.postsignum.cz a zvolte v levém sloupci
možnost Instalace vydaného certifikátu

vložte USB token do počítače a zkontrolujte, zda komunikuje s počítačem

instalace certifikátu musí být provedena na počítači, na kterém bylo provedeno
vygenerování žádosti o certifikát

Na pobočce České pošty Vám na základě Vašich žádostí o certifikát vygenerovali
komerční a kvalifikační certifikát. Uložili Vám je na flash disk nebo Vám je zaslali na mail.
Nyní můžete certifikáty nainstalovat na token.

Instalace vydaných certifikátů

•

•

•

•
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v záložce Uživatelé zvolte jméno uživatele, který si certifikáty měnil - najděte řádek
Certifikáty a na jeho konci ťukněte na Upravit - doplňte sériová čísla kvalifikovaného
i komerčního certifikátu a uložte změny

do SOVM se přihlašuje lokální administrátor pomocí certifikátu (takže je potřeba
mít token v počítači a během přihlašování zadat PIN k tokenu) a administrátorských
přihlašovacích údajů (adm_…)

poté zvolte odkaz Administrace seznamu orgánů
veřejné moci

otevřete Internet Explorer a zadejte webové stránky
www.seznamovm.cz a stiskněte Služby pro orgány
veřejné moci

Po vydání nových certifikátů je potřeba upravit přihlašovací údaje do CzechPOINTu,
jelikož Vaše současné přihlašovací údaje jsou stále propojeny se starými certifikáty. Úprava
se provádí na stránkách Seznamu orgánů veřejné moci (SOVM).

Úprava přihlašovacích údajů do CzechPOINTu
po obnově certifikátů na Seznamu orgánů veřejné moci
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•

•

•

a nyní jen vyberte místo na disku, kam
se dokument ve formátu pdf uloží

v následující tabulce zadejte Uložit

otevřete dokument ve formátu doc,
zadejte Tisk a jako tiskárnu zvolte
PDF Creator → zadejte OK

PDF Creator se Vám nainstaluje jako další tiskárna (přestože žádný výstup v listinné
podobě z ní mít nebudete).
PDF Creator lze použít z kteréhokoli programu, který umožňuje tisk (Word, Excel,
PowerPoint, Internet Explorer aj.) - pro ukázku jsme zvolili tisk z Wordu.

Používáte-li jiný kancelářský program, lze dokument pdf vytvořit přes
program PDF Creator, který si můžete stáhnout a nainstalovat z internetu
zdarma.

Používáte-li Microsoft Office 2007, převedete dokument do formátu pdf jednoduchou
volbou Uložit jako PDF a jen vyberete místo na disku, kam dokument chcete uložit. Pokud
byste potřebovali formát pdf/a, zaškrtněte tuto možnost v odkazu Možnosti před samotným
uložením dokumentu.

Pokud chcete zaručit, že Váš dokument nikdo neupraví, posílejte jej ve formátu pdf
(pdf/a).

Datovou schránkou lze zasílat dokumenty ve formátu doc/docx, xls/xlsx, txt, rtf, html/
htm, fo/zfo, pdf, pdf/a aj. (kompletní výčet obsahuje příloha 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb.
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek).

Převod dokumentu do formátu pdf (pdf/a)

•
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zda je dokument skutečně uložen ve formátu pdf/a poznáte po jeho otevření, kdy se
v Adobe Reader zobrazí lišta upozorňující na daný formát

•

potřebujete-li dokument uložit do formátu pdf/a, zvolte tento formát v řádku Uložit jako
typ před vlastním uložením dokument na pevný disk

ukládání dokumentů do formátů pdf/a jde přednastavit v PDF Creatoru → otevřete PDF
Creator a zvolte odkaz Tiskárna a pak Možnosti → v levém sloupci klikněte na Uložit
→ pak vyberete Standardní formát pro ukládání PDF/A a vše Uložte

•

zda je dokument elektronicky
podepsaný, zjistíte při jeho otevření
- v postranní liště se zobrazí symbol
tužky, přes který si můžete ověřit, kdo
dokument podepsal

•

8

ukončení
podepisování
bude
oznámeno větou „Vytvoření podpisu
proběhlo úspěšně“

poté v řádku Výstupní PDF soubor
stiskněte Procházet, zvolte název
výstupního souboru (nesmí být stejný
jako vstupní soubor) a vyberte místo,
kam chcete vytvořený podepsaný
soubor uložit

•

•

v řádku Vstupní PDF soubor stiskněte
Procházet a vyberte soubor pdf, který
chcete podepsat

•

v další fázi budete vyzváni k zadání
PINu k tokenu

pokud ne, stiskněte Načíst klíče, aby
byl vybrán certifikát pro podepisování

•

•

zkontrolujte, zda v řádku Alias klíče je
Vaše jméno

•

pak již stiskněte Podepsat

spusťte program JSignPdf

•

•

vložte USB token do počítače a zkontrolujte, zda komunikuje s počítačem (přes program
Tknutils.exe - po spuštění programu by se nemělo objevit chybové hlášení)

•

V této části si ukážeme, jak připojit elektronický podpis k dokumentu ve formátu pdf
pomocí programu JSignPdf.

Elektronický podpis
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Datovou zprávu si můžete vytisknout, uložit ve formátu zfo (což je potřeba, protože
datová zpráva zůstává v datové schránce pouze po dobu 90 dní), můžete na ni odpovědět
nebo ji přeposlat dál.

V záložce Zprávy - Dodané zprávy si pak jednotlivé DZ můžete přečíst - kliknutím
na předmět DZ se zobrazí podrobnosti zprávy.

Po přihlášení se Vám zobrazí počet datových zpráv, které byly nově doručeny.

Do datové schránky se lze přihlásit přes webové stránky www.mojedatovaschranka.cz.
Přihlašovací údaje (ID osoby a heslo) jste obdrželi při zřizování datové schránky. Platnost
hesla je omezena na 90 dní a je potřeba jej v dané lhůtě změnit. Pokud byste přihlašovací
údaje ztratili (zapomněli), je možné si je nechat znovu vygenerovat na kontaktním místě
CzechPOINT.

Datová schránka (DS) slouží pro komunikací v oblasti veřejné správy. S její pomocí se
posílají datové zprávy (DZ), což jsou elektronické dokumenty od orgánů veřejné moci (ale
i PO, PFO a FO) nebo vytvořené dokumenty určené k elektronickému poslání do datové
schránky adresáta.

Datová schránka
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•

•

•

•

•

•

v následujícím kroku vložte přílohu přes tlačítko Přidat - příloh lze vložit více (postupujte
stejným způsobem jako při vložení prvního dokumentu)

v následujícím kroku vyplňte náležitosti zprávy - minimálně je nutné vyplnit věc, pak
lze doplnit čísla jednací, spisové značky, doplnit jméno osoby, které je dokument určen
nebo zakázat doručení fikcí → poté dejte Pokračovat

zobrazí se Vám tabulka vhodných adresátů dle Vašeho výběru - vyberte toho správného
(zaškrtnutím příslušného řádku) a dejte Pokračovat (popř. si můžete daného adresáta
Přidat do osobního adresáře)

poté doplňte kritérium, podle kterého se má adresát najít (jméno a příjmení, název
organizace, IČ, ID schránky apod.) a dejte Vyhledat adresáta

nyní je potřeba vybrat adresáta - vyberte Typ schránky (zda je o fyzickou osobu,
podnikající fyzickou osobu, právnickou osobu či orgán veřejné moci)

zvolte možnost Vytvořit zprávu v nabídce Zprávy

Vytvoření nové datové zprávy:
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Poštovní datová zpráva a komerční služby
Jelikož datové zprávy zůstávají v datové schránce pouze 90 dnů, je možné např. u České
pošty zajistit službu dlouhodobého ukládání - tato služba se nastavuje v této sekci.

Seznam uživatelů
Při zřízení datové schránky získá přístupové údaje oprávněná osoba (statutární zástupce), který
může určit další uživatele (pověřené osoby), které budou mít k datové schránce také přístup.

Přístup externích aplikací
Zde je možno nastavit spisovou službu, hostovanou spisovou službu nebo jinou externí
aplikací, přes kterou lze přistupovat do datové schránky.

Upozornění na zprávy
Přijde-li do Vaší datové schránky nová datová zpráva, můžete o ní být informováni přes
e-mail nebo sms.

Zabezpečení a změna hesla
V této části lze zjistit, kdy vyprší heslo pro přihlašování, které má platnost jen 90 dní
a jde zde nastavit i bezpečnější přihlašování přes uživatelský certifikát, sms kód nebo
bezpečnostní kód.

Informace o schránce
V této záložce jsou obecné informace o datové schránce (ID datové schránky, typ
schránky, jméno a IČ) a o přihlášeném uživateli (uživatelské jméno, typ uživatele, jméno
a příjmení a adresa).

Nastavení datové schránky
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Spisová služba Ginis hlídá platnost hesla (90 dní), ale počítá ho ode dne propojení Ginisu
s DS. Skutečná platnost hesla je vidět na www.mojedatovaschranka.cz. Proto je vhodné
před propojením Ginisu s datovou schránkou změnit heslo na www.mojedatovaschranka.cz,
a pak teprve provést propojení - ve stejný den, aby obě aplikace počítaly lhůtu od stejného
dne.

V dalším okně Informace o datové schránce pak zvolte Změnit heslo, zadejte ID osoby
+ heslo (včetně potvrzení hesla) a dejte OK. Tím došlo k prvnímu propojení spisové služby
s datovou schránkou.

Jsou-li přihlašovací údaje do datové schránky stále platné, je potřeba pro propojení
Ginisu a datové schránky zaškrtnout pole Pracovat pouze s daty DB Ginis a pak stisknout
Informace.

Propojení spisové služby s datovou schránkou
Při prvním přihlášení do spisové služby je potřeba spisovou službu propojit s datovou
schránkou (s tím Vám určitě pomůže poskytovatel spisové služby).
Veškeré nastavení spisové služby se provádí přes lištu Nastavení - Možnosti. Zde lze
přednastavit např. způsob odesílání zprávy, spisový znak, druh zásilky, oblíbené typy
dokumentů apod.
V záložce Ostatní se provádí samotné propojení spisové služby s datovou schránkou v části Administrace datové schránky.

Spisová služba Ginis

rozbalte menu Podatelna a zvolte Nezpracovaná el.
podání - a pak dejte Načíst schránku - zobrazí se
počet nově stažených datových zpráv, které je potřeba
zpracovat (zaevidovat)

datovou zprávu dvojklikem otevřete

otevře se okno Průvodce elektronickým podáním
- zde si můžete dokument i jeho přílohy otevřít
a prohlédnout (kliknutím na soubor) - soubor se
otevře v aplikaci, ve které je vytvořen (Adobe Reader,
Word apod.) - aplikaci po prohlédnutí (popř. vytištění
dokumentu) zavřete a pokračujte v evidenci datové
zprávy stiskem tlačítka Registrovat

v dalším okně Oprava podání dokumentu doplňte
počet listů a stran dokumentu, zaškrtněte možnost
Evidovat (aby dokument dostal svoje číslo jednací)
a pak dejte OK

potvrďte přiřazení čísla jednacího
dokumentu a pak dejte Dokončit
zaevidování

zaevidovaná datová zpráva se
přesunula
do
složky
Aktivní
dokumenty a spisy, kde je možné si ji
znovu prohlédnout

•

•

•

•

•

•

Přijetí datových zpráv a jejich zpracování
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Pokud se prodloužení hesla nestihne ve stanovené lhůtě 90 dnů, je potřeba se přihlásit
na www.mojedatovaschranka.cz, změnit si heslo a pak teprve se přihlásit do spisové
služby a opět provést propojení (viz. výše - tj. zaškrtnout pole Pracovat pouze s daty DB
Ginis).

Prodloužení hesla se provede přímo ve spisové službě - stejným výše podepsaným
způsobem, jen se již nebude zaškrtávat pole Pracovat pouze s daty DB Ginis. Změna bude
uložena jak ve spisové službě, tak v datové schránce.
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nyní zbývá již jen dokument odeslat
- v pravém sloupci vyberte tlačítko
Odeslání

pokud chcete přiložit i další dokumenty,
zvolte v pravém sloupci tlačítko Přílohy
a v nově otevřeném okně stiskněte El.
příloha, přílohy nahrajte a potvrďte
tlačítkem OK

•

•

přes tlačítko Procházek v řádku Soubor
najděte dokument, který chcete poslat
a dejte OK

nyní vložte samotný dokument pomocí
ikony „zeleného písmene e se zeleným
plusem“ (Vložit elektronický obraz
dokumentu)

•

•

dokument dostane stejné číslo jednací
jako přijatá datová zpráva, na kterou se
odpovídá

•

v nově otevřeném okně vyplňte modře
označená pole, tj Věc, Věc podrobně,
typ dokumentu a spisový znak (poslední
dvě možnosti mohou být přednastaveny)
a dejte OK

ťukněte na ikonu modré „fajfky“ na bílém
papíře, tj. Nové podání vyřizujícího
dokumentu

•
•

ve spisové službě najděte přijatou datovou zprávu, na kterou chcete odpovídat
a otevřete ji

•

Odpověď na přijatou datovou zprávu
• připravte si v počítači dokument, který chcete odeslat

Odeslání datových zpráv

•

•

•

•

•

•

zpráva byla odeslána

pokud je vše v pořádku,
dejte OK

v posledním okně
můžete ještě jednou
zkontrolovat adresáta
a dokumenty

pak zaškrtněte řádek
s adresátem a dejte
Odeslat

nyní ještě zkontrolujte
způsob odeslání - mělo
by tam být DS, protože
pokud ponecháte DS
e-výpravna, přesune
se Vám datová zpráva
pouze do Výpravny,
odkud jí budete muset
znovu vypravit

v nově otevřeném
okně Odeslání - dialog
webové
stránky
stiskněte tlačítko Dotč.
subj. a doplní se Vám
adresát, který Vám
původní zprávu zaslal
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adresáta tentokrát musíme vybrat nebo doplnit v Kartotéce externích subjektů
podle zvolených kritérií (např. název, IČ, ID datové schránky apod.) vyhledejte adresáta

•
•
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•

•

další postup odeslání je již stejný jako v předchozím případě

na řádek s adresátem dvakrát klikněte a jeho jméno se přesune do dolní části okna,
ve kterém vybraného adresáta označte zaškrtnutím řádku a dejte OK

u adresáta musí být zobrazena žlutá trumpetka, která označuje, že adresát má datovou
schránku. Pokud trumpetka u subjektu chybí, stiskneme Nový a poté Ověřit v ISDS,
čímž ověříme, zda má adresát DS.

vloží se dokumenty (viz. postup výše) a dá se Odeslání

•

•

v následujícím okně se pomocí tlačítka Evidovat přidělí číslo jednací

vyplní se povinné
údaje - tj. Věc,
Věc podrobně, Typ
dokumentu a Spisový
znak - a dá se OK

novou datovou zprávu pro odeslání vytvoříte pomocí tlačítka Podání vlastního
dokumentu

•

•

•

Odeslání nové datové zprávy

