Žádost o zřízení datové schránky
právnické osoby
podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Upozornění
Pokud jste společnost s ručením omezením nebo akciová společnost, datová schránka vám bude zřízena ze zákona. Žádost je
v takovém případě bezpředmětná.

Údaje o právnické osobě
Název nebo obchodní firma:
(Název subjektu)

Identifikační číslo
(popř. registrační nebo evidenční číslo, nebo jiný obdobný údaj, byl-li
přidělen)

Adresa sídla
Ulice

Obec:

PSČ/ZIP:

Číslo popisné:

Číslo orientační:

Stát:

Stát, ve kterém je subjekt
registrován:

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
Zde zadávejte jen statutární zástupce společnosti. Další pověřené osoby či administrátory zadejte následně, v prostředí webového portálu ISDS,
jakmile obdržíte přístupové údaje.
Jméno:

Příjmení:

Druhé jméno:

Datum narození:

Adresa pobytu
Na tuto adresu Vám budou doručeny přístupové údaje k datové schránce, pokud v ní bude uveden stát, který poskytuje službu doručování
výhradně do vlastních rukou adresáta. Seznam těchto států je dostupný na
https://www.datoveschranky.info/documents/1744842/1746038/seznam-zemi.pdf. Pokud zvolíte jiný stát, bude Vám sice datová schránka
zřízena, ale pro přístupové údaje se budete muset následně vypravit na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.
Ulice

Číslo popisné:

Obec:

PSČ/ZIP:

Číslo orientační:

Stát:

Příjem soukromoprávní komunikace - Poštovních datových zpráv
Povolení příjmu je zdarma a umožní příjímat datové zprávy také od fyzických a právnických osob
Povolení příjmu PDZ?

ANO

NE

Nepovinné údaje
pro adresáty, kteří chtějí být vyrozuměni o dodání datové zprávy do datové schránky
Kontaktní e-mail:

Způsoby podání žádosti:
1. Žádost doporučujeme podat osobně na libovolném kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Tento úkon je bezplatný a
navíc Vám podpis ověří rovnou na místě.
2. Žádost v elektronické podobě opatřete zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a odešlete na e-podatelnu Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz)
3. Žádost v listinné podobě opatřenou vaším úředně ověřeným podpisem odešlete na kontaktní adresu: Ministerstvo vnitra České
republiky, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

