
 
Datové schránky v systému INFOwin 

 

Systém INFOwin umožňuje automatickou komunikaci se systémem datových schránek. K této 

komunikaci byla vyvinuta komponenta obsažená v rozšíření .NET, kterou je třeba nejdříve 

nainstalovat. O instalaci prosím požádejte servisní podporu, bude provedena přes vzdálenou správu. 

Dále je třeba provést nastavení v systému INFOwin. Nejprve se musí nastavit přihlášení k datové 

schránce v číselníku uživatelů aplikace INFOwin. Ten se nachází v menu „Systémové operace“ -> 

„Evidence systémových souborů“ -> „Uživatelé“. 

 

 

Vyplníte uživatelské jméno a heslo k přístupu do datové schránky.  

Vlastní práce s datovou schránkou je potom v menu „Došlá pošta“ -> „Evidence“ -> „Datové schránky 

– systém veřejné správy“ -> „Přijaté zprávy“ nebo odeslané zprávy.  

Přijaté zprávy 
Po vývěru přijatých zpráv se zobrazí níže uvedený formulář, který už obsahuje archiv přijatých zpráv a 

současně umožňuje přijmout nové. 



 

Pro podrobné zobrazení zprávy můžete využít záložku „Zápis podrobně“. 

 

Zde je zobrazeno záhlaví zprávy a ve spodní části všechny přílohy, které byly se zprávou doručeny. 

Pomocí tlačítka „Zobrazit dokument / složku“ zobrazíte aktuální přiložený dokument. Dále pomocí 

tlačítka „Informace o dodání zprávy“ můžete zobrazit doplňující informace o dodání zprávy – viz 

obrázek níže. 



 

 

Další tlačítko „Označit zprávu jako doručenou“ označí datovou zprávu v systému datových schránek 

jako doručenou. 

 

Výsledkem je pak oznámení o úspěšném nebo neúspěšném označení zprávy. 

Pro vlastní načtení nových zpráv slouží tlačítko „Provést načtení kompletních zpráv z datové 

schránky“. Po stisku se systém INFOwin připojí k datové schránce, otestuje zda neobsahuje nové 

zprávy a v případě že ano naimportuje zprávy včetně jejich příloh.  



 

Dále je k dispozici tlačítko „Informace o uživateli datové schránky“. Po stisku se systém připojí 

k datové schránce a přečte údaje a uživateli – viz obrázek. 

 

Poslední funkce umožňuje zobrazit informaci a tom, kdy vyprší (exspiruje) heslo k datové schránce. 

Funkce se vyvolá tlačítkem „Informace o vypršení hesla k datové schránce“. 



 

Systém zobrazí například informaci: 

 

Odeslané zprávy a posílání zpráv 
Přehled odeslaných zpráv zaktualizujete pomocí tlačítka „Provést načtení poslaných zpráv“ 

 



Opět na záložce „Zápis podrobně“ se pak zobrazí aktuálně vybraná zpráva s popise a případnou 

přílohou. 

 

Tlačítkem dle obrázku níže vyvoláte dialog pro poslání nové zprávy datovou schránkou. 

 



 

Zde vyplníte ID datové schránky, dále předmět a pomocí tlačítek s otazníkem přiložíte až 5 příloh. 

Když vyplníte ID datové schránky můžete tlačítkem „Test datové schránky“ zkontrolovat její platnost. 

 

Dále tlačítkem „Najít datovou schránku“ můžete najít ID datové schránky podle názvu, IČa. 

 



Tlačítkem „Poslat datovou zprávu“ ji pak pošlete. 

 

 

 


