Přepis hlášení l< datovým schránl<ám
Vážení spoluobčané, od 1, 1,.2023 na základě změny zákona automaticky získajídatovou schránku
všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte
této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února
nebo března 2023. Datovou schránku sitaké můžetezaložit samijiž nyní,
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

ZALOZTES! DATOVOU
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k čemu datová schránka

slouží?
zjednoduší vám komunikaci
nejen s úřady, ale nově již
napříkladisbankami či
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úřady jsou vám můžourychle
a bezpečně zaslat důležité
dokumenty - a nebojte se,
žád nou zprávu nezmeškáte
díky notifikacím přes e-mail

čisms
s pomocí datovky si vyřidíte
třeba nový řidičský průkaz!

Jak si zřídítedatovou schránku?
Existují dva způsoby:

oNLlNE
Navštivte webovou stránku
chcidatovku.cz, kde naleznete
více informací k jejímu zřízení.
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OSOBNĚ NA POBOČCE

Czech POINT
Navštivte tzv. kontaktní místo
veřejné správy - Czech POINT,
kde požádáte o zřízenídatové
schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte na doklad
totožnosti.
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zALozTE sl
IDENTITU oBcANA
Pomocí ldentity občana se prokážete při online
komunikac| s veřejnou správou.

S ldentitou občana se rychle, zdarma a bezpečně
můžetepřihlásit do různých portálů veřejné správy.

Jaké portály to můžoubýt?
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OnIine aplikace
Katastru

nemovitostí
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Očkovacíportá!
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portál vašíobce
nebo vašeho
kraje

Pořid'te si ldentitu občana. Je to snadné, rychlé a pohodlné.

úřadultena
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Jak přihlášení pomocí Identity občana funguje?
Existuje několik přihlašovacích prostředků, pomocí kterých
se můžetepřih!ásit na vámi vybraný portá!.

pomocí Mobilního klíčeeGovernmentu
Mobilní aplikace je dostupná ke staženív Google play či Apple
store.

Pomocí NlA lD
Jedná se o prokázání totožnosti pomocí jména, hesla a SMS
s jednorázovým kódem.

Podrobněišíinformace o da!šíchpřihlašovacích
prostředcích a informace o zřízeníMobilního
klíčeeGovernmentu nebo NlA ID naleznete
na webu chciidentitu.cz.

