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Velmi se doporučuje každé ZO ČSS si zřídit skupinovou datovou schránku, byť to není ze zákona 
nijak povinné.  

Skutečností totiž je např. to, že pokud ZO ČSS chce žádat o dotace ze státního rozpočtu, může a velmi 
často bude žádána o např. komunikaci prostřednictvím datové schránky, anebo od letoška 
nově o sdělení skutečného majitele ZO ČSS, doloženého tzv. „úplným výpisem z Evidence 
skutečných majitelů“. Tento výpis nelze získat jinak než právě podáním žádosti 
prostřednictvím takové datové schránky, a pak je zdarma, či podáním žádosti Městskému 
soudu v Praze (Slezská 9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady), která je však placená. 

Samotné zřízení datové schránky pro právnickou osobu každé ZO ČSS (tedy pro její vlastní IČ) je 
velmi jednoduché: na nejbližší pobočce České pošty, resp. Czech Pointu podáte krátkou 
žádost, s níž přepážková pracovnice či pracovník pomohou, a po získání přístupových údajů 
v řádu několika dní je schránka zprovozněna. Fundovaný návod včetně příslušného formuláře 
dává Česká pošta (provozovatel celého systému datových schránek) na svém webu na adrese: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky 
Datovou schránku by měl spravovat pro svoji ZO ČSS nejlépe statutární zástupce či jednatel 
ZO ČSS apod., jemuž budou přístupová práva přidělena. 

Od nedávna nová věc „skutečný majitel“: u spolků je to docela zábavná záležitost – systémově je 
nacionále skutečného majitele přeneseno z veřejného rejstříku z údajů o osobě statutárního 
zástupce, jímž v našem případě je předseda ZO ČSS. Nahlédnutím do této nové evidence 
zjistíte, že „skutečným majitelem“ celé ČSS je podle tohoto systému Jan Lenart, jedné každé ZO 
ČSS pak právě její předseda.  

Upozorňuji, že získání zmíněného úplného výpisu je podmíněno právě vstupem přes příslušnou 
datovou schránku: pokud si takový výpis zadá kdokoli, k němuž systém najde jiné IČ (tj. jinou 
právnickou osobu, jíž např. aktuálním přístupem přes svoji datovou schránku reprezentuje), či 
anonymní přihlášení, dostane jen výpis „částečný“, který pro podání žádosti o dotaci nestačí. 
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