
Žádost o zřízení datové schránky

fyzické osoby

podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Údaje o fyzické osobě

Jméno: Příjmení: Druhé jméno: Datum narození:

                                    

Místo narození
Místo: Okres: Stát: Státní občanství:

                                    

Místo trvalého pobytu nebo jiná doručovací adresa (obligatorní údaj dle §37 odst. 2 správního řádu)

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/5905891/0/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: Číslo orientační:

                           

Obec: PSČ/ZIP: 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:
Vytištěnou žádost, opatřenou vaším úředně ověřeným podpisem, odešlete na kontaktní adresu: Ministerstvo vnitra České 
republiky, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
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in your DS, include your e-mail address
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Print out this request and bring it to any CzechPoint where you will sign and submit it. Or you can send it with your notarised signature to the address above.
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Your postal address where you canreceive post personally. 
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