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Pozice k navýšení limitu datových zpráv dodávaných do datové schránky z 10 

MB na 20 MB (k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o 

stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových 

schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.) 

Svaz plně podporuje navýšení limitu datových schránek, které vychází z našeho požadavku 

a které považujeme za nezbytné. Při přípravě souvisejících zákonů týkajících se podání u 

DPH či kontrolního hlášení bylo toto jedním z klíčových otázek při řešení úpravy 

elektronizace v souvislosti se zabezpečením fungování plnění (nejen nových) povinností 

podání u DPH. Vnímáme to jako naplnění slibu Ministerstva financí – „požádat MV o 

navýšení limitu v souvislosti plnění daňových povinností (přiznání, hlášení apod.)“, který nám 

byl ze strany MF ČR a GFŘ letos na jaře dán. Otázka podání u DPH v požadované formě a 

struktuře pro finanční správu byla s MF a GFŘ nakonec vyřešena i pro případ využívání 

datových schránek. 

Pokud si ČR zvolila datové schránky jako hlavní prostředek komunikace se státní správou a 

pokud problematika elektronizace není systémově řešena, neměla by samotná technická 

stránka být významně omezující pro volbu cesty naplnění povinností elektronickou formou 

na straně daňového plátce (neměla by nutit daňový subjekt využívat aplikace určitého 

orgánu státní správy – například aplikace elektronického podání finanční správy; jinými slovy 

zamezovat v použití datových stránek). To samozřejmě neznamená, že nelze pozitivně 

systémově motivovat i k využívání jiných systémů, například uživatelskou příznivostí. 

Zavádění nových povinností v oblasti daní přináší pro podnikatele další administrativní 

náklady a rizika (dodatečné výkazy, softwarové úpravy apod.) a technická stránka by neměla 

přinášet další limitaci pro daňové subjekty. 

V neposlední řadě doporučujeme a požadujeme, aby byla ve spolupráci s MF ČR a GFŘ 

vyhodnocována dostatečnost navýšení limitu od spuštění kontrolního hlášení DPH a 

v případě potřeby (pokud by skutečné objemy dat u kontrolního hlášení překračovaly v praxi 

v některých případech 20 MB) došlo k dalšímu úměrnému navýšení.  

 

V Praze dne 5.10.2015 

Kontaktní osoba: Bohuslav Čížek (bcizek@spcr.cz) 


