Vážení sportovní přátelé,
v zápise ze 48. jednání Výkonného výboru ČAST, které se konalo dne 15.9.2022 (ZDE) jste mohli zaznamenat
informaci o povinnosti spolků založit si od 1.1.2023 datovou schránku.
Schválením zákona č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů
veřejné moci (tzv. DEPO). Toto takzvané DEPO dotváří změny pro oblast elektronizace veřejné správy, kterou
upravuje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.
Díky tomu tak bude od 1.1.2023 povinnost pro právnické osoby a fyzické osoby, které podnikají využívat datové
schránky pro komunikaci s orgány veřejné moci.
Proto informujeme všechny zapsané spolky, která naše ČAST sdružuje, o této povinnosti a doporučujeme si
datovou schránku zřídit s předstihem. Pokud tak některý ze spolků neučiní, bude mu datová schránka zřízena
automaticky státním orgánem.
U právnické osoby žádá o zřízení datové schránky osoba, která je oprávněná za danou právnickou osobu jedna –
jedná se většinou o statutární orgán, člena statutárního orgánu či o fyzickou osobu, která doloží oprávnění jednat za
tuto právnickou osobu (př. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod).
Žádost lze podat dvěma způsoby: osobně na místech Czech POINT či písemně listinnou podobou.
Více informací naleznete na: www.mojedatovaschranka.cz či na helpdesku 954 200 200.

Výhody datových schránek:
–

Úspora peněz – používání DS je pro komunikaci s úřady zdarma

–

Flexibilita – datovou schránku lze využívat odkudkoliv a kdykoliv
–

nejste omezeni úřední dobou úřadu či otvírací dobou a vzdáleností od pošty

–

Rychlost – zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky
orgánu veřejné moci

–

Bezpečnost

Stejně tak jako veřejná správa bude od 1.1.2023 využívat i ČAST pro oficiální komunikaci s jednotlivými KSST,
RSST, TJ, kluby a oddíly datové schránky (př. zasílání smluvní dokumentace).
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