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The purpose of SME INFO
is to provide general
information and to draw
the attention to the current
changes in law which we
believe to be important
for the business operation
of our clients. It is not a
replacement for careful
review of the acts and rules
and the consultation with
your tax advisor.

PROGRESS IN GOVERNMENT
DIGITALIZATION IN CZECHIA

POKROK V DIGITALIZACI STÁTNÍ
SPRÁVY V ČESKU

Czechia was one of the first CEE countries to implement
digital communication between authorities and businesses. In present newsletter we give a short intro about the
changes coming into effect in two steps, on 1 January
2022 and 2023.

Česko bylo jednou z prvních zemí střední a východní
Evropy, která zavedla digitální komunikaci mezi úřady
a podniky. V tomto newsletteru uvádíme krátký úvod
o změnách, které vstoupí v platnost ve dvou krocích,
1. ledna 2022 a 2023.
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DATABOX FOR ALL INDIVIDUALS
FROM 1.1.2023

DATABOX PRO VŠECHNY JEDNOTLIVCE
OD 1.1.2023

Czechia was one of the first CEE countries to implement digital
communication between authorities and businesses. From January 2009, authority correspondence was only sent electronically
to a ‘DataBox’ of a corporate entity. DataBox is state run guaranteed communication tool resembling e-mail. It is accessible via
web interface as well as via some licensed applications. The system replaced registered paper mail. Any correspondence sent to a
databox is deemed received latest in 10 days after sending if the
particular DataBox is not accessed earlier. All correspondence with
authorities is considered as signed by the responsible person such
as Managing Director. Conversion of notarized signature to official
electronic version or use of certified electronic signature may thus
not be required. Companies are not obliged to respond via DataBox
as they may send mail to authorities electronically as well as via
the traditional paper mail.

Česko bylo jednou z prvních zemí střední a východní Evropy, která zavedla
digitální komunikaci mezi úřady a podniky. Od ledna 2009 je korespondence státních orgánů zasílána pouze elektronicky do Datové Schránky
právnické osoby. Datová Schránka je státem garantovaný komunikační
nástroj připomínající e-mail. Je přístupný přes webové rozhraní i přes
licencované aplikace. Systém nahradil doporučenou papírovou poštu.
Veškerá korespondence zaslaná do Datové Schránky se považuje za
doručenou nejpozději 10 dnů od odeslání, pokud se do konkrétní Datové
schránky dříve nikdo nepřihlásí. Veškerá korespondence s úřady se považuje za podepsanou odpovědnou osobou jako například jednatelem. Konverze papírového dokumentu s notářsky ověřeným podpisem na oficiální
elektronickou verzi nebo použití ověřeného elektronického podpisu tedy
nemusí být potřeba. Společnosti nejsou povinny odpovídat prostřednictvím Datové Schránky. Mohou i nadále posílat poštu úřadům i prostřednictvím tradiční papírové pošty.

Persons other than companies (NGO’s, free-lancers, private individuals, foreign entities) may open DataBox on a voluntary basis.
They may, however, also request disabling their DataBox.

Jiné osoby než společnosti (nevládní organizace, osoby samostatně výdělečně, soukromé osoby, zahraniční subjekty) si mohou Datovou Schránku
nechat zřídit dobrovolně. Mohou však také požádat o znepřístupnění již
zřízené Datové Schránky.

Currently, sending of private mail – company to company (or individual to individual) is possible only in case the recipient allows it
in the DataBox settings. It is also subject to a fee.

V současné době je zasílání soukromé pošty – firma firmě (nebo jednotlivec jednotlivci) možné pouze v případě, že to příjemce v nastavení
Datové Schránky povolí. Tato korespondence je zpoplatněna.

Changes from 1 January 2022

Změny od 1. ledna 2022

• Receiving private mail will be automatically allowed in all
DataBoxes, disallowing this feature will be possible via manual
change of settings.
• Private mail will also be deemed received latest in 10 days.
• Unlike authority correspondence, sending private mail will not
replace physical or electronic signature.

• Příjem soukromé pošty bude automaticky povolen ve všech Datových Schránkách, vypnutí této funkce bude možné manuální změnou v nastavení
• Soukromá pošta bude také považována za přijatou nejpozději
do 10 dnů
• Zasílání soukromé pošty nenahradí fyzický nebo elektronický podpis na rozdíl od korespondence s úřady
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Changes from 1 January 2023

Změny od 1. ledna 2023

• DataBox will automatically be created for all free-lancers.
• DataBox will automatically be created for all adult individuals, who
will use a tool for recognizing electronic identity with an authority (i.e. certified electronic signature, e-ID, bank identity) this will
include:
• Czech citizens,
• foreign individuals with permanent or long term residence permit, or long term visa,
• EU citizens residing in Czechia based on temporary residence
permit.
• Possibility to disable the DataBox will not be changed

• Datová Schránka bude automaticky vytvořena pro všechny OSVČ
• Datová Schránka bude automaticky vytvořena pro všechny dospělé
osoby, které použijí nástroj pro rozpoznávání elektronické identity
s úřady (tj. certifikovaný elektronický podpis, e-ID, bankovní identita), bude to zahrnovat:
• české občany,
• zahraniční osoby s povolením k trvalému nebo dlouhodobému
pobytu nebo dlouhodobým vízem,
• občany EU pobývající v Česku na základě povolení
k přechodnému pobytu.
• Možnost znepřístupnění Datové Schránky se nezmění
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