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Datové schránky 

Debakl datových schránek: firmy si za leden poslaly  17 faktur 
Firmy zatím bojkotují novou službu datových schráne k. Během prvního m ěsíce si poslaly 

jen pár faktur.  

Start nové služby datových schránek - posílání elektronických faktur mezi firmami - se nepovedl. 

Za první měsíc jejího fungování jich systémem proteklo pouze 17. Službu si aktivovalo jen 101 

firem a 1980 si v systému povolilo příjem e-faktur. Vyplývá to z údajů České pošty.  

"Zákazníci si na tuto službu zatím nezvykli. Je pravdou, že jsme k ní (ovšem ze zákona) nedělali 

žádnou kampaň. Možná jsme ale s tímto produktem předběhli dobu a jeho opodstatnění se ukáže 

až v souvislosti s dalším rozvojem našich elektronických služeb," řekl mluvčí České pošty Ivo 

Mravinac.  

Firmy: Systém komplikuje práci 

Některé firmy ale systém zavádět nechtějí, protože by jim náklady neušetřil, spíše zkomplikoval 

práci. "Museli bychom mít dva způsoby fakturace vedle sebe a to není efektivní. Kdyby to bylo 

výrazně levnější, pak bychom o tom uvažovali," řekl Václav Muchna, ředitel softwarové firmy Y-

Soft. Elektronická faktura je sice levnější než doporučený dopis, ale dražší než klasický. Jedna 

zásilka stojí 15,04 koruny bez DPH. Firma navíc musí zaplatit měsíční paušál od 20 do 50 korun 

podle počtu poslaných zpráv. Výhodou je, že odesilatel má jistotu, že faktura dorazila, a příjemce 

se nemůže vymlouvat, že ji nedostal.  

"Služba by m ěla smysl, kdyby byla levn ější. Pak by pro nás byla velká motivace ji 

používat. V sou časné dob ě řadu faktur posíláme mailem jako dokument v elektron ické 

podob ě, a to nás nestojí nic," říká Pavla B řečková z firmy Audacio. Upozor ňuje však, že 

řada podnikatel ů o nové služb ě vůbec neví.  

Ekonom: P řes datové schránky bylo zatím posláno jen deset fak tur  - čtěte ZDE 

Pošta začne od ledna do datových schránek doru čovat faktury  - čtěte ZDE 

Firmy spolu mohou přes datové schránky komunikovat od ledna. Zatím si mohou vyměňovat jen 

faktury a platební příkazy, od července by mělo jít posílat všechny druhy dokumentů tak, jako to 

už dnes funguje mezi firmou a úřadem.  



Zatímco e-faktury na firmy zatím moc nezabraly, komunikace s úřady přes datové schránky 

zažívá v posledních týdnech doslova boom. "Denně jich dnes systémem projde 85 až 95 tisíc a 

čísla rychle narůstají," řekl Mravinac. Od začátku listopadu bylo přes schránky odesláno 4,5 

milionu zásilek. Během příštích dní tak pošta překoná pětimilionovou hranici.  

 

Zákazníci si na tuto zatím službu nezvykli. Možná jsme s tímto produktem předběhli dobu.  

Ivo Mravinac, mluvčí České pošty  

 


