
Díky rychlé, bezpečné a pohodlné on-line komunikaci si můžete vyřídit z pohodlí domova 
téměř vše. Od podání daňového přiznání, výpisů ze základních registrů, automatického získání 
informace o blížícím se konci platnosti občanského průkazu nebo pasu až po roční přehled 
záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Zjednodušte si život a komunikujte s orgány 
veřejné správy on-line a zdarma. 

Přinášíme vám přehled činností, které 
můžete vyřídit on-line: 

 Požádat v souvislosti s pandemií 

COVID-19 např. o ošetřovné pro 

OSVČ nebo podat žádost o náhradu 

mezd Programu Antivirus pro firmy 

 Podat daňové přiznání

 Vyžádat si vyúčtování záloh 

zdravotní pojišťovny nebo zaslat 

roční přehled 

 Informovat se a získat potvrzení 

od ČSSZ ohledně nemocenského 

a důchodového pojištění a pracovní 

neschopnosti

 Získat potvrzení od katastrálního 

úřadu o vkladu nebo změnách 

v katastru 

 Získat výpisy ze základních 

registrů, např. výpis z rejstříku 

trestů, bodový stav řidiče

 Obdržet informaci o blížícím se 

konci platnosti STK

 Vyřídit si rodičovský příspěvek

 Požádat o vydání voličského průkazu

NECHOĎTE ZBYTEČNĚ NA ÚŘADY. 
PODÍVEJTE SE, CO MŮŽETE VYŘÍDIT 
V KLIDU ON-LINE

Kromě výše zmíněných výhod můžete zdarma zažádat 

o výpisy z: Rejstříku trestů, Rejstříku trestů 

právnické osoby, Živnostenského rejstříku, 

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, bodového 

hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku 

i z Katastru nemovitostí.

Požádat můžete také o výpis z veřejných rejstříků, 

kterými jsou: spolkový rejstřík, nadační rejstřík, 

rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků 

jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně 

prospěšných společností.

Pro kontaktování právnických nebo fyzických osob 

můžete také po dobu nouzového stavu využívat 

zdarma Poštovní datové zprávy. Nastavte si nejen 

odesílání, ale i příjem Poštovních datových zpráv. 

Ušetříte cestu na poštu a snížíte riziko nákazy.

Postup:
Jděte ve vaší datové schránce do 
Nastavení > Informace o schránce > 
Kredit a doplňkové služby. Zaškrtněte 
políčko Povolit příjem Poštovních 
datových zpráv.



Abyste měli přístup do své datové 
schránky kdekoliv a kdykoliv, začněte 
využívat aplikaci Mobilní klíč. Ke všem 
dokumentům, Poštovním datovým zprávám 
a přehledům se tak dostanete z vašeho 
mobilu nebo tabletu, a to bez složitého 
přihlašování. Vše pro vás shrnuje toto video.

Mobilní klíč znamená rychlý přístup 
na úřad odkudkoliv. Jaké další výhody 
aplikace přináší?

 Bezpečnost

 Pro Android i iOS 

 Notifikace na mobil

 Bez složitých hesel

 Přihlášení ke všem účtům

Jeden Mobilní klíč je možné připojit k více 
účtům datových schránek. Při přihlášení pak 
v klientském portálu dostanete na výběr ze 
všech účtů, do kterých má daný Mobilní klíč 
přístup.

Více informací k aplikaci Mobilní klíč 
s postupem k přihlášení naleznete zde.

PŘIHLASTE SE DO DATOVÉ SCHRÁNKY 
PŘES MOBIL POMOCÍ APLIKACE 
MOBILNÍ KLÍČ

Postup pro přihlášení do aplikace 

Mobilní klíč:

Stáhněte si aplikaci Mobilní klíč 
ISDS dostupnou na Google Play 
nebo App Store

Přihlaste se do datové schránky ve 
vašem počítači, klikněte na Nastavení 
a zvolte Možnosti přihlášení. 
Vyberte Přihlášení mobilním klíčem 
a klikněte na Přidat mobilní klíč

Spusťte aplikaci a vyberte typ hesla 
– číselný PIN, heslo nebo obrázkové 
heslo. Výběr hesla můžete kdykoliv 
změnit v Nastavení aplikace

Načtěte QR kód mobilním telefonem 
nebo tabletem a potvrďte přihlášení. 
Aplikace vygeneruje číselný kód, 
který zadáte do klientského portálu 
na vašem počítači. Další přihlášení 
provedete na přihlašovací schránce 
výběrem možnosti Přihlášení 
mobilním klíčem
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https://www.youtube.com/watch?v=W9f1ZOGDVvc
https://www.datoveschranky.info/doplnkove-sluzby/prihlasovaci-metody/prihlasovani-mobilnim-klicem
https://www.mojedatovaschranka.cz

