
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. listopadu 2012 č. 833 

 
k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem  

Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících 
s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 včetně analýzy 
Prověření funkčnosti Smlouvy o poskytování služeb provozovatele informačního 
systému datových schránek a příprava nových smluvních vztahů mezi Ministerstvem 
vnitra a Českou poštou, s. p., uvedené v části III až VI materiálu č.j. 1094/12; 
 
            II. schvaluje 
 
                1. zvýšení finančních prostředků účelově vázaných na provoz Informačního 
systému datových schránek v roce 2012, a to nejvýše o 345 mil. Kč v rámci 
rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, 
 
                2. prodloužení smluvního vztahu na Informační systém datových schránek 
s podnikem Česká pošta, s. p., do 31. prosince 2017 za předpokladu přechodu            
na paušální platbu za jeho provoz od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017 ve výši      
500 mil. Kč bez DPH, a to minimálně v rozsahu služeb současné smlouvy a za 
předpokladu udržování systému v souladu s platnou legislativou; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministru vnitra  
 
                    a) předložit neprodleně ministru financí žádost o rozpočtové opatření 
v návaznosti na bod II tohoto usnesení, 
 
                    b) zahájit neprodleně jednání s představiteli podniku Česká pošta, s. p., 
s cílem zajistit slevu v roce 2012 z celkové úhrady 845 mil. Kč s DPH za provoz 
Informačního systému datových schránek, 
 
 
 



 2 

 
 
 
                    c) zahájit neprodleně jednání s představiteli podniku Česká pošta, s. p., 
o přechodu na paušální platbu za provoz Informačního systému datových schránek pro 
období od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 a následující období do 31. prosince 2017 
včetně vyřešení převodu výhradní licence k Informačnímu systému datových schránek 
pro území České republiky a předložit vládě v rámci přípravy návrhů legislativních 
změn zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a dalších souvisejících zákonů, 
návrhy změn spočívající ve větší míře komercionalizace Informačního systému 
datových schránek a participaci privátního sektoru na nákladech spojených s jeho 
provozem, 
 
                    d) informovat vládu do 31. prosince 2012 o výsledcích jednání podle      
bodu III/1c tohoto usnesení,  
 
                2. ministru financí  
 
                    a) provést neprodleně po ukončení jednání podle bodu III/1b tohoto 
usnesení na základě žádosti ministra vnitra podle bodu III/1a tohoto usnesení příslušné 
rozpočtové opatření a poskytnout mu součinnost při smluvním vyjednávání, 
 
                    b) poskytnout součinnost ministru vnitra podle bodu III/1b,c tohoto 
usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

ministři vnitra, 
financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 


