
 

 

 

 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179 

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980 

www.komora.cz 

 

k materiálu Ministerstva vnitra ČR 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení 

podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

V Praze dne 28. února 2023 

Č. j.: 27/6000/2023 

 

A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k bodům 1. a 2. k ustanovení § 5  

Požadujeme, aby limit velikosti datové zprávy nebyl zvyšován na 1GB.  

Odůvodnění: 

Zvyšování velikosti datové zprávy představuje zásadní kybernetické riziko, neboť představuje ideální 

nástroj pro realizaci DoS útoků jak na ISDS, tak především na jednotlivé eSSL veřejnoprávních 

původců (z nichž mnohé jsou zařazeny jako významný informační systém dle ZoKB), a to nejen v 

důsledku nároků na přenos takových zpráv, ale především s ohledem na nároky na jejich příjem a 

evidenci (ověření škodlivého kódu, dekompozice případných kontejnerových formátů, ověření 

zajišťovacích prvků atp.). V důvodové zprávě je mj. uvedeno „Možnost zasílat datové zprávy o velikosti 

až 1 GB a ve formátu ZIP uspokojí dlouhodobou poptávku držitelů datových schránek (typicky ve 

stavebním a územním řízení, v režimu veřejných zakázek, v rámci doručování mezi komerčními 

subjekty apod.).“ Ze zvolených případů není ani jeden relevantní, protože legislativa předmětné 

oblasti buď počítá s jiným (vhodnějším) technickým řešením (využití odkazů při předávání rozsáhlých 

dokumentací stavebního a územního řízení zakotvené poslední novelizací stavebního zákona před 

dvěma lety), nebo využití ISDS pro základní úkony přímo vylučuje (povinnost využívat pro komunikaci 

týkající se veřejné zakázky včetně podávání nabídek elektronický nástroj/Informační systém o 

veřejných zakázkách). 

2. Připomínky k bodu 7. příloze č. 3 nově navrhovaným bodům V a VI 

Požadujeme úpravu v příloze č. 3 dopracovat ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V kontextu bodu 7 pak nejsou relevantně zdůvodněny nastavené hranice pro kontejner ZIP a nejsou 

řešeny kolizní stavy, kdy součástí takových kontejnerů budou komponenty/soubory, které příjemce 

nedokáže zpracovat a z toho důvodu je nepřijímá. 
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B. Zásadní připomínka k důvodové zprávě 

Požadujeme dopracovat a zpřesnit důvodovou zprávu v bodě 4. Předpokládaný hospodářský a 

finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 

podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, a 

dopady na životní prostředí 

Odůvodnění: 

Tvrzení v důvodové zprávě o tom, že navrhovaná změna nebude mít dopad na veřejné rozpočty, je 

v zásadním rozporu s realitou. Vyvolané investice do posílení technické infrastruktury eSSL budou v 

součtu napříč veřejnou správou enormní. Stejně tak dojde ke zvýšení nákladů na provoz ISDS jako 

takového, což uvádí i důvodová zpráva v rámci informace, že tyto náklady již byly zohledněny v nové 

smlouvě na podporu a rozvoj ISDS.  

 

 

 

 

 


