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Úvod 
 
Program slouží k pohodlné a komfortní práci s datovými schránkami systému ISDS 
(Informační Systém datových Schránek), jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR a 
provozovatelem držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p. . Pomocí programu DS 
komunikátor společnosti CSH s.r.o. můžete vytvořit datovou zprávu s písemnostmi, 
odeslat ji do datové schránky příjemce, stáhnout si přijaté zprávy a dále s nimi 
pracovat. Protože jsou zprávy uloženy na vašem počítači, můžete přiložené 
písemnosti přímo otevřít nebo uložit jako soubor.  
 
Program umožňuje jednoduché vyhledání identifikátoru datové schránky a uložení 
do interního adresáře, který používáte při odesílání zpráv. Pomocí programu 
všechny datové zprávy archivujete, což webové rozhraní datových schránek umí jen 
jako placenou službu.  
 
Program dále usnadňuje práci s heslem do ISDS: upozorní vás v dostatečném 
předstihu na vypršení hesla k datové schránce, pomůže vám s vytvořením nového 
hesla a přímo z programu můžete heslo i změnit. Program podporuje také 
přihlašování pomocí certifikátu a může fungovat i jako spisová služba. 
 
DS komunikátor můžete volat i z jiných programů (například ekonomického 
systému) a přímo odeslat např. elektronickou fakturu do schránky příjemce, 
popřípadě si načíst elektronické faktury do příslušné evidence.  
 
V DS komunikátoru můžete založit libovolný počet uživatelských účtů (profilů), a 
v každém z těchto účtů jednoho nebo více uživatelů datových schránek podle 
zakoupené licence. Každý uživatel pak vidí jen zprávy v datových schránkách 
obsažených v jeho profilu. 
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Instalace programu 
 
1. Instalace MSDE (SQL serveru) 
 
Program ukládá data do databáze Microsoft SQL Server. Jako první krok v instalaci 
programu je tedy třeba tuto databázi na počítač nainstalovat. Pro různé operační 
systémy jsou vhodné různé verze SQL Serveru. POZOR! Pokud již máte SQL 
server nainstalovaný a znáte do něj přihlašovací údaje (viz. níže), znovu jej 
neinstalujte! 
 
Windows 98/Me/NT/2000 
Tyto operační systémy nejsou již několik let podporovány firmou Microsoft, a proto 
na nich bohužel není zaručeno fungování našich programů. 
 
 
Windows XP 
V instalačním programu na první záložce Programy SQL server spusťte instalaci 
MSDE 2 SP3. Po nainstalování MSDE (což je jádro SQL serveru) se počítač 
restartuje. Pokud ne, restartujte jej ručně. Po startu Windows se objeví ikona SQL 
serveru na liště Windows vedle zobrazení času. Poklepejte na tuto ikonu a rozvine 
se okno, kde server spustíte pomocí tlačítka Start/Continue. Je možné pomocí 
zaškrtávacího pole Auto start service when OS starts zajistit automatický start 
serveru při každém dalším startu Windows. (Na Windows XP je toto nastaveno 
automaticky). 
Přihlašovací údaje pro SQL server nastavené instalačním programem jsou 
Jméno: sa 
Heslo: prázdné 
Název serveru: nevyplňovat, pokud jste zvolili instalaci instance CSH, název serveru je 
POCITAC\CSH (kde POCITAC nahraďte názvem vašeho počítače). 
 
Windows Vista/2003/2008 Server 
V instalačním programu na první záložce Programy SQL server spusťte instalaci 
SQL 2005 Express. Instalace provede vše automaticky, po dokončení instalace není 
třeba počítač restartovat. 
Přihlašovací údaje pro SQL server nastavené instalačním programem jsou 
Jméno: sa 
Heslo: csh_2005 
Název serveru: POCITAC\CSH2005  (kde POCITAC nahraďte názvem vašeho počítače) 
 
Windows 7/2008 Server R2 
V instalačním programu na první záložce Programy SQL server spusťte instalaci 
SQL 2008 R2 Express. Instalace provede vše automaticky, po dokončení instalace 
není třeba počítač restartovat. 
Přihlašovací údaje pro SQL server nastavené instalačním programem jsou 
Jméno: sa 
Heslo: csh_2008 
Název serveru: POCITAC\CSH2008 (kde POCITAC nahraďte názvem vašeho počítače) 
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Windows 8.x 
V instalačním programu na první záložce Programy SQL server spusťte instalaci 
SQL Server 2012 Express. Instalace provede vše automaticky, po dokončení 
instalace není třeba počítač restartovat. 
Přihlašovací údaje pro SQL server nastavené instalačním programem jsou 
Jméno: sa 
Heslo: csh_2012 
Název serveru: POCITAC\CSH2012 (kde POCITAC nahraďte názvem vašeho počítače) 
 
Windows  10 
V instalačním programu na první záložce Programy SQL server spusťte instalaci 
SQL Server 2014 Express. Instalace provede vše automaticky, po dokončení 
instalace není třeba počítač restartovat. 
Přihlašovací údaje pro SQL server nastavené instalačním programem jsou 
Jméno: sa 
Heslo: csh_2014 
Název serveru: POCITAC\CSH2014 (kde POCITAC nahraďte názvem vašeho počítače) 
 
 
2. Instalace DS komunikátoru 
 
Po instalaci SQL serveru spusťte z první záložky instalaci vlastního komunikátoru. 
Při instalaci budete muset vybrat typ instalace – buď ostrou verzi, nebo její upgrade 
– v tomto případě musíte znát registrační klíč nebo demoverze, kdy klíč nebude 
nutný. Třetí volbu Nastavení připojení k SQL serveru použijte v případě, že se 
změnily připojovací údaje z SQL serveru – například jste změnili jméno a heslo. 
 
Když instalujete ostrou verzi nebo demoverzi, budete mít možnost nainstalovat 
kořenový certifikát Postsignum. Tento certifikát je použit při komunikaci s datovými 
schránkami. Pokud jej již máte na počítači, nemusíte jej instalovat, nevíte-li zda jej 
máte, raději jej nainstalujte. Při instalaci se objeví dvě okna (instalují se dva 
certifikáty), které se bohužel zobrazí přes sebe. V každém okně je tlačítko 
Nainstalovat certifikát. Tím se spustí vlastní instalace certifikátu. POZOR! Na 
Windows Vista a novějších verzích Windows musíte RUČNĚ vybrat jako úložiště 
Důvěryhodné kořenové certifikační úřady. Na Windows XP nebo 2000 se úložiště 
vybere automaticky. Po instalaci prvního certifikátu nezapomeňte ve druhém okně 
nainstalovat i certifikát druhý. 
 
Pokud program instalujete na síťový disk s tím, že spouštěn bude z připojených 
počítačů pomocí zkratky (viz. část „Instalace v síťovém provozu“), musíte certifikát 
nainstalovat i na každý takto připojený počítač 
 
V případě první instalace nebo při režimu Nastavení připojení k SQL serveru se 
ještě instalátor zeptá na připojovací údaje k SQL serveru. Pokud jste nainstalovali 
SQL server z CD, máte správné údaje již předvyplněny. Neměňte je a stiskněte 
tlačítko Další. Máte-li vlastní SQL server, vyplňte zde přihlašovací jméno a heslo a 
jméno SQL serveru (je shodné se jménem počítače), popřípadě lomítkem oddělený 
název instance SQL serveru. 
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Přihlášení do programu 
 
Po instalaci se do programu přihlásíte pomocí uživatelského jména isds a hesla 
rovněž isds. Tím se přihlásíte do automaticky založeného profilu administrátor. 
Heslo pro profil administrátor si v programu později změňte. 
 
Profily v programu DS komunikátor 
 
Program DS komunikátor je víceuživatelský – s daty uloženými v databázi může 
najednou pracovat více různých uživatelů s různými právy a s různými sadami 
datových schránek systému ISDS. Uživatelé programu DS komunikátor se do 
programu přihlašují ke svému profilu, a to jménem a heslem. Pozor! Toto jméno a 
heslo není totožné s uživatelským jménem a heslem v ISDS, a slouží pouze pro 
přihlášení do programu! V každém profilu je možno založit datové schránky 
(přesněji uživatele datové schránky, protože systém ISDS umožňuje, aby se stejnou 
datovou schránkou pracovalo více uživatelů lišících se svými hesly a uživatelskými 
jmény) podle zakoupené licence. Každý uživatel datové schránky odpovídá jedné 
sadě přihlašovacích údajů k datové schránce. Uživatel přihlášený ke svému profilu 
vidí jen zprávy v datových schránkách založených v jeho profilu. Samozřejmě 
s výjimkou administrátora, který má přístup ke všem zprávám.  
 
V programu je po nové instalaci automaticky založen profil administrátor. Profil 
administrátor má přístup ke všem později založeným profilům a uživatelům datových 
schránek, může zakládat další profily a schránky, zálohovat a obnovovat data a 
stahovat nové verze programu. Administrátorské akce jsou přístupné po vybrání 
uzlu „dostupné profily“ (kořenu stromu) v seznamu profilů a uživatelů datových 
schránek. 
 
Založení nového profilu 
Zakládání dalších profilů (vedle profilu administrátor) je dostupné pouze ve verzi 
STANDARD a PROFI. Zvolte v menu Uživatelé DS – Nový profil nebo stiskněte na 
stromu s profily a schránkami pravé tlačítko myši a zvolte Nový profil. Pak zadejte 
název profilu, který se bude zobrazovat v seznamu, přihlašovací jméno, a po stisku 
tlačítka Nastavit heslo zadejte přihlašovací heslo do programu. Nakonec zadejte 
skutečné jméno a příjmení osoby, které tento profil patří. Po stisku tlačítka Nastavit 
práva profilu můžete nastavit oprávnění uživatele programu k jednotlivým akcím 
(viz. níže). Tlačítkem OK nový profil založíte.   
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Program z bezpečnostních 
důvodů nikam neukládá hesla k 
profilům, a proto nelze toto heslo 
žádným způsobem z programu 
získat. Program je pouze 
schopen ověřit správnost 
zadaného hesla (po stisku 
tlačítka Ověřit heslo). Pokud tedy 
zapomenete heslo k profilu 
jinému než administrátor, 
přihlašte se jako administrátor a 
profilu nastavte heslo nové. 
Pokud si změníte název účtu 
administrátor a název 
zapomenete, nebo pokud 
k tomuto účtu zapomenete heslo, 
musíte kontaktovat výrobce 
programu.  
 
 

 
 
 
 
Ve verzi GRATIS jiný profil než administrátor nelze založit. Pro práci s více profily je 
nutné mít zakoupenu verzi STANDARD nebo PROFI. 
 
Přihlášení k systému ISDS, práce s heslem a 
certifikáty 
 
Systém ISDS umožňuje několik způsobů ověření uživatele při přihlášení k jeho 
datové schránce. Program DS komunikátor v současné verzi podporuje většinu 
z nich. V zásadě se jedná vždy buď o přihlášení pomocí uživatelského jména a 
hesla, nebo o přihlášení pomocí certifikátu, nebo o kombinaci těchto dvou přístupů. 
Nejběžnějším způsobem přihlášení je pomocí uživatelského jména a hesla. 
Uživatelské jméno je ID osoby, který je uveden v doporučené zásilce s přístupovými 
údaji, které jste obdrželi od České pošty. V této zásilce je také uvedeno prvotní 
heslo, kterým se lze k datové schránce přihlásit. Toto prvotní heslo je však v 
systému ISDS interně vedeno jako prošlé (jeho platnost vypršela). Systém ISDS 
umožňuje přihlásit se webovým prohlížečem k datové schránce i prošlým heslem, 
ale musíte jej ihned změnit na nové. Tím, že zasílané prvotní heslo je interně 
vedeno jako prošlé, vás  správce systému ISDS elegantně donutí heslo si ihned 
změnit. Prvotní změnu hesla nelze provést z programu DS komunikátor (ani 
z žádných jiných obdobných programů), protože rozhraní webových služeb, které 
DS komunikátor využívá, přihlášení prošlým heslem nepovoluje. 
 

 8

Po změně hesla na portálu datových schránek je už možné se k systému ISDS 
přihlašovat z programu DS komunikátor pomocí nového hesla. Toto heslo zadáte v 
poli Heslo formuláře pro editaci vlastností uživatele datové schránky (viz. níže).  
 
Každé nové heslo má z bezpečnostních důvodů platnost omezenou na 90 dní, a 
před uplynutím této doby je nutno jej opět změnit. Toto pravidlo lze obejít 
nastavením neomezené platnosti hesla (to lze provést pouze přes webový prohlížeč 
na portálu ISDS), ovšem tento postup se obecně nedoporučuje. Pokud tedy 
ponecháte standardní režim vypršení platnosti hesla po 90-ti dnech, je nutné hlídat 
si den, kdy jeho platnost vyprší. Na vypršení platnosti hesla vás program upozorní 
změnou vzhledu ikonek v seznamu profilů a uživatelů datových schránek. Změněné 
ikonky se začnou zobrazovat nastavený počet dní před uplynutím platnosti hesla. 
Zároveň je v panelu zobrazujícím informace o uživateli datové schránky uveden 
počet dní zbývajících do jeho vypršení. Doporučujeme nenechávat změnu hesla na 
poslední chvíli, a provést ji co nejdříve poté, co se začne zobrazovat varování.  
 
Změnit heslo lze pouze v případě, že dosavadní heslo ještě nevypršelo. Ve stromu 
profilů a uživatelů datových schránek klikněte na uživatele, u kterého chcete heslo 
změnit. V pravém panelu se objeví údaje o zvoleném uživateli a „hotlinky“, jejichž 
volbou můžete provádět různé akce.  Po volbě „změnit heslo do datové schránky“ 
se objeví dialog pro zadání nového hesla. Podle provozního řádu musí heslo 
splňovat následující podmínky: 
 

i) Musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé. 
ii) Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno 

číslo. Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky 
 (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). 

iii) Nesmí obsahovat id (login) uživatele, jemuž se heslo mění.   
iv) V hesle se nesmí opakovat za sebou 3 a více stejných znaků. 
v) Heslo nesmí začínat na "qwert", "asdgf", "12345". 
vi) Není povoleno heslo shodné s jedním z posledních použitých 255 hesel.  

 

 
 
Pokud chcete, můžete si v dialogu pro změnu hesla po stisku tlačítka se šipkou 
nechat programem vygenerovat náhodné heslo splňující podmínky provozního řádu. 
Zadané heslo poté opište do řádku Zopakujte heslo. Po potvrzení tlačítkem OK 
program nastaví nové heslo k datové schránce v systému ISDS. Zároveň se nové 
heslo zapíše do přihlašovacích údajů uživatele DS v programu DS komunikátor.   
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Pozn.: Pokud heslo do datové schránky již vypršelo, musíte ho změnit ručně pomocí 
webového prohlížeče na portálu ISDS. Portál vám dovolí přihlásit se starým heslem i po 
vypršení jeho platnosti, ovšem musíte si heslo ihned změnit. Jak bylo uvedeno výše, z 
programu DS komunikátor se heslem po vypršení jeho platnosti přihlásit nelze. Proto také 
pokud zvolíte příkaz “Změnit heslo do datové schránky“ po vypršení hesla, nezobrazí se dialog 
pro změnu hesla, nýbrž program otevře webovou stránku portálu ISDS. Po nastavení nového 
hesla na portálu musíte toto nové heslo zadat do programu DS komunikátor ručně pomocí 
akce „Uživatelé DS - upravit vlastnosti uživatele datové schránky“. 
 
Pokud způsob přihlášení k datové schránce vyžaduje certifikát, je nutné tento 
certifikát naimportovat do programu DS komunikátor. Import probíhá zásadně jako 
načtení PFX (P12) souborů s certifikátem, přičemž importované certifikáty musí 
obsahovat privátní klíč, a soubory PFX musí být chráněny heslem. Pokud PFX 
soubor nemáte, můžete ho získat exportem z aktuálního úložiště. Pozor – ne 
všechna úložiště tento export umožňují! Pro export ze systémového úložiště 
Windows můžete použít tento postup:  
 
Klepněte na tlačítko Start. Zadejte příkaz certmgr.msc a stiskněte Enter. Objeví se manažer 
certifikátů. V menu vlevo zvolte Osobní, Certifikáty a vyberte certifikát, který chcete exportovat. 
Znovu připomínáme, že certifikát musí obsahovat privátní klíč. To lze ověřit zobrazením 
vlastností certifikátu: klikněte něj dvakrát, a vyskočí okno s informacemi, ve kterém se nachází 
ikonka klíče s popisem „Máte privátní klíč, jenž odpovídá tomuto certifikátu“. Poté zvolte 
záložku Podrobnosti a klikněte na Kopírovat do souboru. Objeví se okno Průvodce 
exportováním certifikátu. Přečtěte si informace a klikněte na Další. V následující obrazovce 
potvrďte „Ano, exportovat privátní klíč“. Poté vyberte formát „PKCS č. 12“ (přípona .pfx), který 
umožňuje následující volby: 
 
    Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné 
    Odstranit privátní klíč v případě úspěšného exportu 
    Exportovat všechny rozšířené vlastnosti 
 
První a třetí volbu zaškrtnout můžete, nebo nemusíte. Druhou volbu nikdy Nezaškrtávejte! – 
pokud ji zatrhnete, soukromý klíč se po exportu vymaže z úložiště Windows! Poté budete 
vyzváni k zadání hesla, kterým bude nově vytvářený soubor chráněn. Následně vyberte název 
souboru, do kterého má být certifikát uložen, a klikněte na Dokončit. Pokud je soukromý klíč již 
od jeho vygenerování žádosti o certifikát chráněn heslem, systém vás nakonec vyzve k zadání 
tohoto hesla. Tím je export certifikátu do PFX souboru dokončen.  
 

Po získání PFX souboru je tento 
možno naimportovat do  programu DS 
komunikátor. V rámečku pro import 
certifikátu zvolte „Import certifikátu“. 
Budete vyzváni k výběru PFX, resp. 
P12 souboru s certifikátem. Zároveň 
budete programem vyzváni k zadání 

hesla, kterým je PFX soubor chráněn. 
Pokud se import podaří, objeví se 
v rámečku název certifikátu a období 
jeho platnosti. Pokud bude chtít zadat 
jiný certifikát, naimportovaný certifikát 
odstraňte volbou „Smazat certifikát“. 
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Tím bude rámeček připraven k importu jiného certifikátu. Po potvrzení volby 
program údaje o certifikátu uloží zašifrované do databáze, a použije je při přihlášení 
k datové schránce. 
Pro přihlašování k systému ISDS je vždy nutno použít aktuálně platný komerční 
(tedy nikoli kvalifikovaný!) certifikát vydaný jednou z registrovaných certifikačních 
autorit: PostSignum, nebo 1. Certifikační Autorita, nebo eIdentity. Před použitím 
certifikátu z programu DS komunikátor je zároveň nutné ho podle zvolené metody 
přihlašování k datové schránce příslušným způsobem zaregistrovat na webovém 
portálu ISDS. Způsob registrace bude popsán níže. Pro registraci certifikátů na 
portálu ISDS doporučujeme jako prohlížeč použít Internet Explorer.  
 
 
Uživatelé datových schránek 
 
Založení nového uživatele datové schránky v profilu 

 
V levém stromu profilů a uživatelů 
datových schránek vyberte profil, pro 
který chcete založit nového uživatele 
datové schránky, a poté zvolte 
Uživatelé DS – Nový uživatel datové 
schránky nebo na vybraném profilu 
stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte 
Nový uživatel datové schránky.  
 
Ve formuláři pro nového uživatele DS 
nejdříve zvolte, zda se jedná o testovací 
nebo ostrou datovou schránku. Poté 
vyberte způsob, kterým se tento 
uživatel bude ke své datové schránce 
přihlašovat. V současné verzi lze zvolit 
jednu z následujících možností: 
 

 
1) Uživatelským jménem a heslem, volitelně certifikátem. Tato možnost je 

výchozí, a je nejčastěji používaná. Uživatelské jméno je ID osoby, které vám 
bylo zasláno v obálce s přihlašovacími údaji. Heslo je aktuálně platné heslo 
k datové schránce. Nezapomeňte, že před přihlášením ke schránce z programu 
DS Komunikátor je nutné se k této schránce přihlásit přes webové rozhraní (tím 
schránku aktivujete) a změnit prvotní heslo, které vám bylo zasláno v obálce. 
Pokud jste na portálu ISDS u své schránky nastavili možnost rozšířeného 
přihlašování certifikátem, zadejte ve formuláři kromě uživatelského jména a 
hesla i příslušný certifikát a ponechte zaškrtnutou možnost „Používat rozšířené 
přihlašování certifikátem“. 
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2) Certifikátem spisové služby. Tato volba odstraňuje nutnost zabývat se 
heslem do datové schránky. Před jejím použitím musíte certifikát spisové služby 
pro vaši datovou schránku 
zaregistrovat přes webové 
rozhraní portálu ISDS v sekci 
„Nastavení - Přístup externích 
aplikací – Správa certifikátů – 
Změnit nastavení – Systémový 
certifikát“.  Zaregistrovaný 
certifikát pak přímo určuje 
datovou schránku, do které vám 
bude při jeho použití povolen 
přístup. V programu DS 
komunikátor tento certifikát 
zadáte ve formuláři jako Certifikát 
spisové služby.  
 

3) Hostovanou spisovou službou. Tato volba taktéž odstraňuje nutnost zabývat 
se heslem do datové schránky, přičemž na rozdíl od předchozího způsobu 
přihlašování můžete jeden certifikát využít k přístupu do více datových 
schránek. Přihlašování hostovanou spisovou službou je podporováno  
pouze ve verzi PROFI. Před vytvořením nového uživatele DS s tímto 
způsobem přihlašování musíte provést následující úkony:  
 
a) Do programu DS komunikátor se přihlašte jako administrátor.  Následně zvolte datovou 
schránku, která bude vystupovat v roli poskytovatele hostované spisové služby. 
Vybráním libovolného uživatele této datové schránky v seznamu profilů a uživatelů DS 
zobrazíte vlastnosti schránky v pravém panelu: 
 

 
 
U textu Certifikáty poskytovatele hostované spisové služby klikněte na volbu „nastavit 
certifikáty“. Objeví se dialog pro import certifikátu poskytovatele spisové služby. Volbou 
přidat certifikát naimportujete do programu DS komunikátor. 
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b) Ke schránce poskytovatele hostované spisové služby (viz. bod „a“) se přihlásíte přes 
webové rozhraní portálu ISDS. V sekci „Nastavení - Přístup externích aplikací – Správa 
certifikátů – Změnit nastavení – Certifikát hostované spisové služby“ certifikát hostované 
spisové služby zaregistrujete také v systému ISDS. 
 
c) Pro každou datovou schránku, ke které se budete chtít přihlašovat hostovanou 
spisovou službou, provedete toto: přihlásíte se k ní přes webové rozhraní portálu ISDS. 
V sekci „Nastavení - Přístup externích aplikací – Přístup k datové schránce – Změnit 
nastavení – Hostované spisové služby“  povolíte přístup hostované spisové službě tím, že 
zde zaregistrujete ID datové schránky jejího poskytovatele. 
 
Pokud již máte toto všechno provedeno, ve formuláři pro nového uživatele 
datové schránky „ošetřené“ podle bodu c. zadáte ID jeho vlastní datové 
schránky a ID datové schránky poskytovatele spisové služby. 
 

 
 
 

4) Nepřihlašovat – účet je pouze 
pro lokální práci. Tuto volbu 
vyberte tehdy, pokud budete chtít 
pouze zobrazovat obsahy již 
stažených zpráv a žádná vaše 
akce nebude vyžadovat připojení 
programu k ISDS. Ve formuláři 
zadáte pouze ID vlastní datové 
schránky. Uživatel s tímto 
„způsobem přihlášení“ nebude mít 
povoleno jakkoli se připojit 
k systému ISDS, a je tedy vhodné 
ho použít například pro uživatele, 
který bude připravovat koncepty zpráv k odeslání, apod. 
 
 
 

 
 
 
Nakonec zadejte název schránky tak, jak chcete, aby se zobrazoval v seznamu  
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profilů a uživatelů datových schránek. Tlačítkem OK nového uživatele datové 
schránky založíte.  
 
Pokud jste zvolili možnost 1, 2, nebo 3, program se ihned pokusí připojit k ISDS a 
stáhnout další informace o přihlášeném uživateli a datové schránce. Pokud se mu to 
podaří (a tedy přihlašovací údaje jsou platné), pod ikonou uživatele datové schránky 
se objeví ikonky složek Přijaté zprávy a Odeslané zprávy, případně i složka 
K odeslání. Pokud se programu k ISDS připojit nepodaří (potíže s připojením 
k Internetu, odstávka ISDS, nebo neplatné přihlašovací údaje), je nově založený 
uživatel datové schránky reprezentován ikonou šedé kuličky.  Po odstranění 
problémů je možno zkusit se k datové schránce na ISDS připojit znovu kliknutím na 
odkaz přihlásit na panelu na hlavním formuláři. 
 
Pozn.: Nového uživatele datové schránky v profilu, ke kterému jste přihlášeni, můžete rovněž 
založit pomocí průvodce (menu Nástroje – Průvodci – Vytvoření uživatele datové schránky). 
 
Při dalších akcích programu již nemusíte znovu zadávat přihlašovací údaje k datové 
schránce. Podle toho, kterého uživatele datové schránky vyberete ve stromu profilů, 
program zjistí, se kterou datovou schránkou chcete akci provést. Přihlašovací údaje 
si poté sám načte z databáze.  
 
V nastavení vlastností uživatele datové schránky může administrátor nastavit volbu 
Nepoužívat. Tuto volbu zaškrtněte tehdy, pokud máte v profilu založeno více 
datových schránek a jedna z nich je z nějakého důvodu nedostupná (například kvůli 
vypršení hesla). Zaškrtnutím tohoto příznaku pak dosáhnete toho, že nedostupná 
schránka nebude blokovat hromadnou akci zjistit nové zprávy (viz. níže). Pro 
uživatele DS s nastaveným příznakem Nepoužívat program nedovolí provést 
žádnou akci s datovou schránkou v systému ISDS. Uživatel DS s nastaveným 
příznakem Nepoužívat se zároveň nepočítá do počtu Datových schránek v licenci 
programu DS komunikátor. 
 
Jednou založeného uživatele datové schránky může administrátor zkopírovat do 
jiných profilů takto:   Po vybrání uživatele DS v levém stromu stiskněte pravé tlačítko 
myši, a v kontextovém menu vyberte akci Přidat uživatele DS do dalších profilů. 
Budete dotázání na seznam profilů, do kterých se má aktuálně zvolený uživatel DS 
nakopírovat. Tlačítkem OK akci potvrdíte. 
 
Pozn.:  
1) Přihlašovací údaje k datovým schránkám jsou do databáze ukládány šifrované. 
 
 
 
Úprava vlastností profilu nebo vlastností uživatele datové schránky 
Pokud chcete upravit některé údaje o profilu nebo uživateli schránky, vyberte profil 
nebo uživatele datové schránky a v hlavním menu zvolte Uživatelé DS – Upravit 
vlastnosti profilu nebo Uživatelé DS – Upravit vlastnosti uživatele datové schránky. 
Nebo stiskněte na označeném profilu nebo uživateli datové schránky pravé tlačítko 
myši a zvolte Upravit vlastnosti profilu nebo Upravit vlastnosti uživatele datové 
schránky. Volba pro úpravu zvoleného profilu nebo uživatele DS je dostupná i na 
pravém panelu vlastností profilu, resp. uživatele DS. 
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Odstranění profilu nebo uživatele datové schránky 
Postupujte obdobně jako při úpravě vlastností, pouze jako výkonnou funkci zvolte 
Odstranit vybraný profil nebo Odstranit uživatele datové schránky. POZOR! Tato 
funkce nevymaže přijaté a odeslané datové zprávy. Ty zůstanou uloženy nadále 
v databázi, a pokud založíte znovu uživatele se stejnou datovou schránkou, objeví 
se datové zprávy znovu v evidencích. 
 
Zobrazení údajů o uživateli DS a datové schránce 
Po vybrání uživatele datové schránky v seznamu profilů a uživatelů DS se v pravém 
panelu objeví informace o zvolené datové schránce a o zvoleném uživateli. Na 
tomto panelu lze také (pokud je to v příslušném profilu povoleno) zjišťovat a 
nastavovat různé parametry datové schránky. Zejména odsud lze nastavovat 
certifikáty poskytovatele hostované spisové služby a měnit heslo k datové schránce. 
 
Tvorba podsložek pro datové zprávy 
 

Pro složky Přijaté zprávy a Odeslané 
zprávy můžete vytvářet podsložky. 
Podsložky si každý uživatel datové 
schránky zakládá zvlášť (nejsou tedy 
společné pro jednu DS), a pokud se 
jeden a ten samý uživatel DS 
vyskytuje v různých profilech, může si 
v každém profilu nadefinovat 
podsložky jinak. Pravým tlačítkem 
myši klikněte na složku, pro kterou 
chcete podsložku vytvořit, a 
v kontextovém menu zvolte Nová 
podsložka. Poté zadejte název, který 
se bude u podsložky zobrazovat. Do 
těchto podsložek můžete později 
přesouvat zprávy takto: Označte si 
pomocí myši a klávesy Ctrl potřebné 

zprávy, a stiskněte pravé tlačítko myši. V kontextovém menu zvolte akci Přesunout 
do složky. V následujícím dialogu vyberte složku, do které mají být zprávy 
přesunuty, a stiskněte OK. Tato funkce je dostupná pouze ve verzi PROFI. 
 
Pokud později do profilu přidáte dalšího uživatele datové schránky pro stejnou 
datovou schránku (například pokud jsou vám zrušeny staré přístupové údaje a přišly 
vám poštou nové), můžete nastavení složek a přidělení zpráv do složek zkopírovat.  
V levém stromu profilů a uživatelů datových schránek vyberte uživatele, do kterého 
chcete nastavení podsložek zkopírovat. V panelu vpravo poté klikněte na odkaz 
Převzít nastavení podsložek a pravidel od jiného uživatele této datové schránky.... 
V následujícím dialogu vyberte uživatele DS, od kterého chcete nastavení 
podsložek převzít, a stiskněte OK. Odkaz se na panelu objeví pouze tehdy, pokud 
jste v novém uživateli DS dosud nezaložili žádné podsložky nebo pravidla pro 
zprávy a v aktuálním profilu existuje jiný uživatel stejné datové schránky se 
založenými podsložkami nebo pravidly pro zprávy. 
Přidělování zpráv profilům. 
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Jednotlivé přijaté zprávy lze „přidělit“ zvoleným profilům. Na zprávě stiskněte pravé 
tlačítko myši, a v kontextovém menu vyberte akci Přidělit zprávu profilům. 
V následujícím formuláři vyberte jeden nebo více profilů, kterým chcete zprávu 

přidělit, a stiskněte OK. Zrušit přidělení 
zprávy můžete stejnou akcí, pouze okno 
„vybrané profily“ ponecháte prázdné a 
stisknete OK.  Přidělení zprávy profilu lze 
využít například tak, že v nastavení práv u 
těchto profilů (viz. níže) určíte, že příslušní 
uživatelé budou mít přístup pouze ke 
zprávám, které jim byly přiděleny. To, že 
zpráva byla někomu přidělena, je 
indikováno ikonkou modré kuličky ve 
třetím sloupci datové mřížky. Tato funkce 
je dostupná pouze ve verzi PROFI. 
 
 

 
Práva profilu 
 
Pomocí práv můžete omezit rozsah funkcí, které má uživatel tohoto profilu 
k dispozici. Po stisku tlačítka Nastavit práva profilu na formuláři s vlastnostmi profilu 
se zobrazí následující formulář: 
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Stahování seznamu zpráv – zde volíte, zda uživatel může stahovat seznamy 
přijatých a/nebo odeslaných zpráv. Toto právo bude mít uživatel, který má na 
starosti zjišťování, zda něco nepřišlo do datové schránky. 
 
Stahování nestažených příloh zpráv – zde volíte, zda uživatel může ze systému 
ISDS stahovat písemnosti obsažené ve zprávách (přílohy zpráv). 
 
Zobrazení seznamu zpráv – zde můžete nastavit, zda uživatel vidí v seznamu 
odeslaných zpráv buď vše, nebo jen zprávy, které sám odeslal. Obdobně pro složku 
K odeslání zde můžete nastavit, zda uživatel vidí všechny zprávy k odeslání pro 
vybranou datovou schránku, nebo jen ty zprávy, které do ní sám uložil. Například 
pro mzdovou účetní zde lze určit, že bude vidět jen zprávy, které sama odeslala na 
příslušné instituce z mezd, ale ne ostatní.  Pro seznam přijatých zpráv zde můžete 
nastavit, že uživatel uvidí pouze ty zprávy, které mu byly přiděleny (viz. výše)   
 
Nastavování příznaku zprávy – zde můžete uživateli programu omezit nastavování 
příznaku ke zprávám. Lze tak například zařídit, aby uživatel mohl nastavit pouze 
příznak vyřízeno. 
  
Čtení zpráv – zde nastavujete, které zprávy může uživatel otevřít. U přijatých zpráv 
může buď otevřít a přečíst všechny zprávy, nebo žádné zprávy, nebo může otevřít 
vše kromě zpráv do vlastních rukou. U odeslaných zpráv lze nastavit jen, zda je 
může či nemůže otevřít. 
 
Ostatní – zde jsou další doplňkové funkce pro profil 
 
Při následujícím přihlášení vyžadovat změnu hesla – pokud nastavíte tento 
příznak, bude si uživatel tohoto profilu při následujícím přihlášení změnit heslo. 
Pokud si jej nezmění, bude program sice fungovat, ale při každém dalším přihlášení 
bude uživatel znovu vyzván ke změně hesla. 
 
Povolit odesílání zpráv – uživatel s tímto právem může odeslat datovou zprávu. 
 
Povolit úpravy adresáře – uživatel s tímto právem může editovat adresář (vkládat 
nové záznamy a opravovat staré). 
 
Profil může zakládat další profily – uživatel s tímto právem může zakládat profily 
dalších uživatelů. Nemůže však stávající profily rušit ani měnit jejich parametry. 
 
Profil může přidělovat přijaté zprávy jiným profilům – uživatel s tímto právem 
může provést akci Přidělit zprávu profilům popsanou výše. 
 
Čas přečtení přijaté zprávy je privátní - pokud je tato vlastnost u profilu 
zaškrtnuta, přečtení přijaté datové zprávy uživatelem nastaví u zprávy čas přečtení 
pouze pro tohoto uživatele. Naopak všechny profily, které tuto vlastnost zaškrtnutou 
NEmají, sdílejí u zprávy společný čas přečtení. Tuto vlastnost nelze nastavit 
u administrátora. 
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Příklady 
 

1) Sekretářka má na starosti zjišťovat, zda něco nepřišlo do datové schránky. 
Bude mít práva Stahování seznamu zpráv a možná i Stahování 
nestažených zpráv. Čtení zpráv však bude mít zakázáno. Odesílání zpráv 
bude mít povoleno, pokud má na starosti zprávy odesílat. 

2) Mzdová účetní, která odesílá pouze hlášení zdravotním pojišťovnám, bude 
mít zakázáno Stahování seznamu zpráv i Stahování nestažených zpráv. 
Povoleno bude Odesílání zpráv a také bude nastaveno zobrazení pouze 
zpráv, které uživatel profilu odeslal. 

3) Pracovník má za úkol pouze psát zprávy a připravovat je k odeslání. 
Nebude mít tedy právo stahovat ani hlavička zpráv ani vlastní zprávy, 
nebude mít právo číst zprávy, bude mít zaškrtnutu volbu Zobrazovat pouze 
vlastní odeslané zprávy a Zobrazovat pouze vlastní zprávy k odeslání. Tak 
bude mít možnost pouze vytvořit zprávu a zařadit jí do složky K odeslání. 

 
 
Práce s datovými zprávami 
 

 
 
Když chcete odesílat nebo přijímat datové zprávy, vyberte v levém stromu profilů a 
uživatelů datových schránek uživatele, se kterým budete chtít dále pracovat.  
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Nová zpráva 
V menu Datové zprávy zvolte položku Nová zpráva, nebo stiskněte tlačítko Nová 
zpráva na horní liště. Na záložce Zpráva vyplňte hlavičku zprávy. Minimálně je třeba 
vyplnit Věc.  
 

        
 
Dále můžete vyplnit Zmocnění, což je identifikace zákona, kterého se zpráva týká, a 
Spisovou značku, resp. Číslo jednací odesílatele. NE-OVM subjekty, které mají 
povoleno některé zprávy odesílat jako OVM, mohou zaškrtnout volbu Odeslat 
v režimu OVM. Pokud příjemce požaduje, aby z přijaté zprávy zjistil vedle odesílající 
Datové Schránky i jejího konkrétního uživatele, který zprávu odeslal, zaškrtněte 
volbu Povolit identifikaci odesílatele. Pomocí tlačítka Přidat písemnost vložíte kartu 
písemnosti do seznamu písemností. Pomocí odkazu Vybrat soubor na kartě 
písemnosti vyberte soubor přílohy. Písemnost můžete do seznamu písemností také 
přetáhnout myší ze složky Windows. Po zadání písemnosti se podle typu a názvu 
souboru předvyplní některé další údaje na kartě písemnosti. Dále můžete doplnit 
další údaje, jako Formát, Interní označení 1 a Interní označení 2, které mohou 
sloužit příjemci k dalšímu zpracování zprávy. Pokud však nevíte, co vyplnit, 
ponechte tyto údaje prázdné. Pomocí tlačítka Odstranit písemnost můžete přílohu 
ze zprávy odstranit.  
 
Když máte vloženy všechny potřebné písemnosti, přejděte na záložku Příjemci. Zde 
můžete přidávat a odstraňovat příjemce zprávy obdobně, jako přílohy v seznamu 
písemností. Po stisku tlačítka Přidat příjemce se otevře se adresář, ve kterém 
můžete označit jednu nebo více datových schránek. Tlačítkem Použít vložíte 
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vybrané datové schránky do seznamu příjemců do zprávy. Poté můžete na kartách 
příjemců doplnit některé další údaje - K rukám, Do vlastních rukou, Zakázat 
doručení fikcí, Spisová značka příjemce, Číslo jednací příjemce. Pokud odesíláte 
komerční Poštovní Datovou Zprávu (Datová zpráva zasílaná NE-OVM schránkou do 
NE-OVM schránky), můžete nastavit Typ odesílané zprávy. Pokud nevíte co vyplnit, 
ponechte Typ odesílané zprávy jako "Výchozí typ DZ". Odstranit příjemce můžete 
pomocí tlačítka Odstranit příjemce.  
 
Na záložce Poznámka si ke zprávě můžete poznamenat libovolný text. Tento text 
není součástí Datové Zprávy a nebude se odesílat do systému DS. Slouží výhradně 
pro vaši interní potřebu. Po odeslání datové zprávy se poznámka v seznamu zpráv 
zapíše ke zprávě do pole  poznámka.  
 
Pokud vaše verze DS komunikátoru podporuje podsložky zpráv, můžete zadat i 
podsložku, do které se má zpráva po odeslání automaticky přesunout. Přitom 
„výchozí složka“ označuje buď složku odeslané zprávy (tj. zpráva se nebude 
přesouvat do podsložek), nebo, pokud máte pro odchozí zprávy nastaveno pravidlo 
typu „přesunout zprávu do podsložky“, tak složku určenou pravidlem. Pokud však 
vyberete nějakou konkrétní podsložku, má tato volba přednost před pravidlem pro 
odeslané zprávy. 
 
Když máte zadány všechny potřebné písemnosti a příjemce, stiskněte tlačítko 
Odeslat zprávu. Komunikátor se připojí na datovou schránku a zprávu odešle.  
 
Při odesílání zprávy program čeká do doby, než zpráva v ISDS projde všemi 
kontrolami, obdrží časové razítko, a bude tzv. dodána do systému. Pokud se dočká, 
stáhne právě odeslanou zprávu podepsanou od systému ISDS a uloží ji do složky 
Odeslané zprávy. Pokud se nedočká, program sice ohlásí, že odeslání zprávy 
proběhlo vpořádku, ale zpráva se ve složce odeslané zprávy neobjeví. Je třeba 
vyčkat nějaký čas, a pak provést akci stáhnout seznam odeslaných zpráv z hlavního 
menu, nebo z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši na datové 
schránce ve stromu profilů a uživatelů datových schránek. Pokud je standardní doba 
čekání na dodání zprávy (30 vteřin) příliš nízká, zvolte Nástroje  - Nastavení 
programu - Systém  a nastavte požadovanou hodnotu v poli „Při odesílání zprávy 
čekat maximálně …. vteřin na dodání zprávy do systému“. 
 
 
Jestliže rozpracovanou zprávu nechcete ještě odeslat, můžete si ji uložit na disk do 
souboru pomocí tlačítka Uložit do souboru. Uloženou zprávu načtete pomocí tlačítka 
Načíst ze souboru. Pokud chcete zprávu odeslat později, nebo jí bude odesílat jiný 
uživatel (například když zprávu vytváří pracovník, který nemá právo odesílat 
zprávy), můžete ji uložit do složky "Koncepty" - která je společná pro všechny 
uživatele příslušné datové schránky - stiskem tlačítka Uložit do složky "Koncepty". 
Tato funkce je přítomna pouze ve verzi STANDARD a PROFI.  

 
Pozn.:  

1) Dokumenty písemností se do zprávy tzv. vkládají, což znamená, že v okamžiku 
odeslání jsou ve stavu, ve kterém jste je do zprávy vložili, a neobsahují tedy 
případné později provedené změny 
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Přijaté zprávy 
 

 
 
V této sekci jsou zobrazeny všechny přijaté zprávy. Nejprve si stáhněte pomocí 
volby menu Datové zprávy - Stáhnout seznam přijatých zpráv hlavičky přijatých 
zpráv.  
 
Pozn.: Upozorňujeme, že stažení seznamu přijatých zpráv uživatelem oprávněným zprávy číst 
způsobí přihlášení k datové schránce dle §17, odst. 3 zákona!  Pokud se chcete přihlášení 
k datové schránce v průběhu práce s DS komunikátorem vyvarovat, zaškrtněte na horní liště 
zaškrtávátko „Zablokovat přihlášení dle §17, odst. 3 zákona“. Pokud bude tato volba 
zaškrtnuta, program po dobu svého spuštění zablokuje všechny akce, které by mohly vést 
k přihlášení k vaší datové schránce a tím pádem k doručení všech nově došlých zpráv. 
Nastavení zablokování je platné jen po dobu běhu programu, tj. při příštím spuštění DS 
komunikátoru musíte tuto volbu provést znovu. 
 
Po stažení seznamu přijatých zpráv pomocí tlačítka Stáhnout zprávu na liště nad 
seznamem zpráv stáhněte ze systému ISDS kompletní zprávu včetně přiložených 
písemností (přílohy zprávy). Tyto akce jsou rozděleny proto, že přiložené písemnosti 
mohou být veliké a jejich stahování časově náročné. Stažení seznamu zpráv je akce 
rychlá, protože se stahují pouze hlavičky. Pokud vás okamžitě nezajímají všechny 
písemnosti, můžete stáhnout přílohy pouze jedné datové zprávy, a to té, na které 
jste funkci spustili.  
 
Všechny doposud nestažené přílohy přijatých datových zpráv stáhnete po volbě 
Datové zprávy -  Stáhnout nestažené přílohy přijatých zpráv. Stažení přílohy je 
v datové mřížce indikováno ikonkou v prvním levém sloupci.  
 
Jestliže si chcete staženou zprávu prohlédnout, poklikněte myší na zprávě, nebo 
stiskněte tlačítko Otevřít zprávu, nebo stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Otevřít 
zprávu. Nyní si můžete prohlédnout údaje, které jsou na obálce zprávy (odesílatel, 
adresát, věc a stav zprávy). Na záložce Písemnosti se můžete podívat na přiložené 
písemnosti a případně si písemnost otevřít. Také můžete uložit písemnost jako 
soubor na disk – označte si písemnosti, které chcete uložit a klikněte na odkaz 
Uložit vybrané písemnosti.  
 
Po stisku pravého tlačítka myši na vybrané datové zprávě můžete uložit kompletní 
staženou datovou zprávu na disk ve formátu ZFO, případně ji otevřít v programu 
XMLFiller (tato akce, předpokládá, že máte nainstalovaný 602XML Filler, verze 3 a 
výše). Pomocí tlačítka Doručenka nebo po stisku pravého tlačítka myši a volbě 
Doručenka  si můžete ze systému ISDS načíst stav zprávy a nechat zobrazit 
doručenku. Doručenka se zobrazí ve vašem výchozím webovém prohlížeči, odkud 
si ji můžete i nechat vytisknout. Doručenka je dostupná i poté, co byly přílohy zprávy 
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v systému ISDS smazáno (po 90-ti dnech). Program si ukládá doručenku do 
databáze, odkud je možno nechat si ji zobrazit i bez přístupu k Internetu.  
 
Ikonka ve druhém levém sloupci indikuje, je-li zpráva určena do vlastních rukou 
(obálka s červeným pruhem), a byla-li již programem přečtena (otevřená obálka). Při 
příjmu zpráv se automaticky zapisují kontaktní údaje o odesílateli do adresáře. 
  
Od 1. ledna 2010 je možno odesílat a přijímat komerční datové zprávy označované 
jako „Poštovní datová zpráva“. Příjem Poštovních DZ si můžete aktivovat na 
webovém portálu ISDS. Z programu DS komunikátor nelze díky změnám 
v provozním řádu toto nastavení provést.  Pokud se Poštovní datová zpráva objeví 
v seznamu přijatých zpráv, ikonka zprávy obsahuje znak dolaru. 
 
Když otevřete přijatou zprávu, označí se jako přečtená (nepřečtená zpráva je 
zobrazena tučným písmem, přečtená normálním). Po stisku pravého tlačítka myši 
můžete funkcemi Označit zprávu jako přečtenou / nepřečtenou měnit stav přečtení 
/ nepřečtení zprávy. 
 
Pomocí tlačítka RE: (Odpovědět) můžete vytvořit novou datovou zprávu, kde již 
bude předvyplněn jako příjemce odesílatel původní zprávy. Předvyplněny budou i 
některé další údaje, jako např. číslo jednací příjemce apod. 
 
Pomocí tlačítka FW: (Předat dál) můžete vytvořit datovou zprávu, která od 
předávané zprávy přebere všechny přílohy, a je do ní vložena aktuální doručenka 
předávané zprávy v  html formátu.  
 
Seznam aktuálně vyfiltrovaných zpráv ve zvolené složce si můžete nechat zobrazit 
v náhledu tisku nebo vytisknout pomocí tlačítek Náhled seznamu a Tisk seznamu. 
 
Od verze 2.54 je možné u zpráv odstranit stažené přílohy (povel „odstranit přílohy u 
vybraných zpráv“ v kontextovém menu). Tuto akci smí provádět pouze 
administrátor.  Zpráva, u které byly odstraněny stažené přílohy, je indikována 
ikonkou v prvním sloupci, a program pro ni nestahuje přílohy znovu při hromadné 
akci „stáhnout nestažené přílohy zpráv“. Přílohy je však možno stáhnout pro 
každou takovou zprávu individuálně povelem „stáhnout přílohy zprávy“. Je však 
třeba dávat pozor na to, že stažení se nemusí povést, pokud zpráva již byla ze 
serveru ISDS odstraněna. 
Po odstranění přílohy zprávy je hlavička zprávy stále přítomna v databazí 
programu. V nastavení programu (oddíl „Preference“) je možné zaškrtnout, aby se 
takové zprávy nezobrazovaly v seznamech. 
 
 
Odeslané zprávy 
V sekci Odeslané zprávy máte seznam všech zpráv včetně písemností, které jste 
odeslali. Po odeslání se zpráva objeví v tomto seznamu. Pomocí volby Datové 
zprávy - Stáhnout seznam odeslaných zpráv můžete načíst seznam, který je uložen 
v systému ISDS. To použijete například tehdy, pokud jste zprávu poslali pomocí 
webového rozhraní nebo pomocí jiného komunikátoru, a chcete mít v databázi 
seznam všech odeslaných zpráv i z jiných zdrojů. Tím se stáhnou hlavičky všech 
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nově odeslaných zpráv, které jsou uloženy v systému datových schránek. Chcete-li 
stáhnout i přiložené písemnosti, použijte funkci Datové zprávy - Stáhnout 
nestažené odeslané zprávy. To, jsou-li přílohy zprávy staženy a uloženy 
v programu, je opět znázorněno ikonkou v prvním sloupci. Údaje o příjemci datové 
zprávy se automaticky při odesílání ukládají do interního adresáře.  
 
Jestliže si chcete zprávu prohlédnout, stiskněte ENTER, nebo dvojklikněte myší na 
požadované zprávě nebo stiskněte tlačítko Otevřít zprávu nebo stiskněte pravé 
tlačítko myši a zvolte Otevřít zprávu. Nyní si můžete prohlédnout údaje, které jsou 
na obálce zprávy (odesílatel, adresát, věc a stav zprávy). Na záložce Písemnosti 
se můžete podívat na přiložené písemnosti a případně si písemnost otevřít. Také 
můžete uložit písemnost jako soubor na disk – označte si písemnosti, které chcete 
uložit a klikněte na odkaz Uložit vybrané písemnosti.  
 
Pomocí tlačítka Doručenka nebo po stisku pravého tlačítka myši a volbě Doručenka 
si můžete ze systému DS načíst stav zprávy a nechat zobrazit doručenku. Zpráva, 
která ještě nebyla doručena, je zobrazena tučným písmem, když komunikátor zjistí, 
že již byla doručena (může být doručena fikcí), zobrazí ji normálním písmem. To, 
že byla zpráva doručena, ještě neznamená, že si ji příjemce přečetl. Pouze to 
znamená, že mu byla doručena podle znění zákona. 
 
Volbou Datové zprávy/Ověřit stav odeslaných zpráv můžete pro zvolenou datovou 
schránku hromadně ověřit změnu stavu odeslaných zpráv z nedoručených na 
doručené. Pokud máte větší počet odeslaných zpráv, doporučujeme tuto akci 
provádět minimálně jednou za 14 dní. Pro zprávy starší než 14 dní je ověření 
změny stavu z technických důvodů již méně efektivní. Volbou Datové 
zprávy/Hromadně ověřit stav odeslaných zprávv profilu… můžete ověření změny 
stavu zpráv provést pro všechny datové schránky v profilu najednou. 
 
Obdobně jako u přijatých zpráv můžete zprávu Předat dál, a vytisknout nebo 
zobrazit v náhledu tisku seznam aktuálně vyfiltrovyných zpráv ve zvolené složce. 
Od verze 2.54 je možné u opdeslaných zpráv odstranit stažené přílohy obdobně 
jako u přijatých zpráv. 
 
Nastavení příznaku zprávy, nastavení poznámky ke zprávě.  
U přijatých a odeslaných zpráv lze nastavit příznak (kontextové menu, volba nastavit 
příznak). Příznak je indikován ikonkou v příslušném sloupci datové mřížky. Podle 
příznaků můžete zprávy filtrovat. U zpráv lze též nastavit poznámku: stiskněte 
tlačítko Upravit poznámku ke zprávě na liště nad seznamem zpráv, případně 
stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+P. Zobrazí se okno, ve kterém můžete 
nastavovat a měnit poznámku u datové zprávy. Text v poznámce lze vyhledávat 
pomocí akce Hledat text. 
 
Složka „Koncepty“ 
Do této složky, která je společná pro všechny uživatele téže datové schránky,  
program ukládá zprávy (koncepty), které mají být odeslány později nebo jiným 
uživatelem (když například zprávy vytváří uživatel bez práva odesílat zprávy). 
Jestliže si chcete zprávu prohlédnout, stiskněte ENTER, nebo dvojklikněte myší na 
požadované zprávě nebo stiskněte tlačítko Otevřít nebo stiskněte pravé tlačítko 
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myši a zvolte Otevřít. Zprávu můžete odeslat tlačítkem Odeslat, pokud zprávu 
nechcete odeslat, můžete jí vymazat tlačítkem Del nebo po stisku pravého tlačítka 
myši funkcí Odstranit záznam. Po odeslání zprávy bude ze systému ISDS 
automaticky stažena podepsaná verze zprávy a bude uložena do evidence 
„odeslané zprávy“. Protože stažení podepsané odeslané zprávy způsobí přihlášení 
k datové schránce, má odeslání zprávy tímto způsobem za následek automatické 
doručení všech nových příchozích datových zpráv dle zákona.  
 
  Tato složka je přístupná pouze ve verzi STANDARD nebo PROFI. 
 
Akce „Zjistit nové zprávy“ 
Pomocí volby Zjistit nové zprávy můžete provést aktualizaci seznamů přijatých i 
odeslaných zpráv najednou, a to pro všechny uživatele datových schránek 
v příslušném profilu. 
 
Jestliže chcete, aby se tato funkce automaticky spouštěla po startu programu, 
zaškrtněte si v Nástroje – Nastavení programu – Preference políčko Po startu zjistit 
nové zprávy. 
 
 
 
Další funkce v odeslaných a přijatých zprávách 
 
Práce se ZFO formátem (pouze verze STANDARD nebo PROFI) 
Pokud na zprávě stisknete pravé tlačítko myši, můžete zprávu uložit do souboru ve 
formátu ZFO. Tento formát obsahuje všechny podpisy a časová razítka. To můžete 
použít v případě, že chcete přenést jednu datovou zprávu, popřípadě ji předat 
někomu jinému.  
 
Dále můžete zprávu otevřít v programu 602XML Filler, pomocí kterého ji můžete 
vytisknout nebo vytisknout obálku. Pro tuto funkci musíte mít na počítači 
nainstalován program 602XML Filler minimálně verze 3.  
 
Zprávu ve formátu ZFO můžete také přeposlat e-mailem. V kontextovém menu po 
stisku pravého tlačítka myši na zprávě vyberte odeslat zfo soubor e-mailem…. Po 
této akci se objeví dialog pro odesílání e-mailu z programu DS komunikátor:  
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V řádku odeslat na adresy zadáte adresu, na kterou chcete zfo soubor přeposlat. 
Můžete zadat i více adres oddělených čárkou. Adresy můžete vybírat ze seznamu 
známých e-mailových adres tlačítkem použít, nebo dvojklikem. Adresu můžete do 
seznamu i přidat: po zapsání adresy na řádku odeslat na adresy stiskněte tlačítko 
Přidat adresu do seznamu. Adresa se zařadí do seznamů známých e-mailových 
adres. Adresu ze seznamu odstraníte stiskem klávesy DEL, nebo akcí 
z kontextového menu seznamu e-mailových adres.  
 
Po zadání adresy můžete upravit předmět a přílohy zprávy. V dialogu budou 
předvyplněny texty, které jste zadali do nastavení programu v části „Přeposílání 
ZFO“ (viz. níže). Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Odeslat. ZFO soubor 
bude odeslán jako příloha e-mailu na vámi zadanou adresu.  
 
Pokud vám někdo pošle zprávu ve formátu ZFO e-mailem, můžete si ověřit, jestli 
zpráva skutečně prošla systémem DS, a není tedy například podvržená. Po volbě 
Datové zprávy - Ověření uložené datové zprávy (ZFO) z hlavního menu budete 
vyzvání k výběru ZFO souboru na disku. Po výběru souboru se program připojí 
k systému ISDS a nechá ho prověřit pravost a neporušenost datové zprávy. 
Výsledek nakonec oznámí. Pro tuto akci není třeba, aby měl program v adresáři 
uloženého odesílatele nebo příjemce ověřované datové zprávy - zprávu můžete 
ověřit přes libovolnou aktivní datovou schránku. Tato akce je dostupná i ve verzi 
GRATIS.  
 
Pokud máte z dřívější doby zprávy uložené na disku v ZFO souborech, a chtěli 
byste je dostat do programu DS komunikátor, můžete použít volbu Datové zprávy - 
Import zprávy ze ZFO souboru. Tuto akci může provádět pouze uživatel programu 
s oprávněním správce. Po vybrání uloženého ZFO souboru na disku program ověří 
pravost a neporušenost ZFO souboru přes systém ISDS. Poté ověří, jestli buď 
příjemce, nebo odesílatel zprávy je přítomen jako uživatel datové schránky ve vaší 
instalaci programu DS komunikátor. Pokud ano, naimportuje zprávu do jeho složky 
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Přijaté zprávy, případně do složky Odeslané zprávy. Tato akce je dostupná i ve 
verzi GRATIS. 
 
Filtrace a hledání 
Zprávu můžete v příslušné složce hledat pomocí 
tlačítka Hledat text nebo po stisku klávesové zkratky 
Ctrl+S. Text se bude hledat v zobrazených 
záznamech. Můžete rovněž zadat další obvyklé 
podmínky hledání, jako je směr, v jakých částech 
pole se má text hledat, a má-li se při hledání 
zohlednit velikost písmen. Tato funkce je přístupné 
pouze ve verzi STANDARD nebo PROFI. 
 
Chcete-li zobrazit pouze zprávy podle určité 
podmínky, použijte funkci pro filtraci. Stiskněte tlačítko 
Nastavit filtr nebo klávesovou zkratku Ctrl+F. Zde 
zadejte filtrační podmínku (například chcete zobrazit 
pouze zprávy podle určitého čísla jednacího) a 
stiskněte OK. Zaškrtnutím políčka Negativní filtr 
zobrazíte zprávy, které neodpovídají filtrační 
podmínce (např. když nastavíte číslo jednací a 
zaškrtnete Negativní filtr, zobrazí se zprávy, které 
nemají toto číslo jednací). Tato funkce je přístupné 
pouze ve verzi STANDARD nebo PROFI. 
 
Pomocí výběrového pole na horní liště můžete 
nastavit rychlý filtr na Skrýt přečtené zprávy (zobrazí 
se pouze nepřečtené) a Skrýt stažené zprávy (zobrazí 
se pouze ty, kde je stažená jen hlavička. 
 
Panel nepřečtených a důležitých přijatých zpráv (pouze verze PROFI) 
Pokud máte v profilu založeno větší množství datových schránek, s výhodou 
využijete „Panel důležitých a nepřečtených přijatých zpráv“. V panelu jsou 
zobrazeny seznamy přijatých zpráv ze všech datových schránek v přihlášeném 
profilu, u kterých je buď nastaven příznak „důležitá zpráva“, nebo zpráva není 
přečtená. Na příslušnou zprávu přejdete buď dvojklikem na označeném řádku 
seznamu, nebo povelem z kontextového menu seznamu. Pomocí příkazů 
v kontextovém menu můžete zprávy vyhledat, nebo vyhledat a ihned zobrazit, 
hromadně označit jako přečtené, nebo hromadně označit jako vyřízené. Panel je 
rozbalovací, a jeho zobrazení můžete zakázat z hlavní nabídky. 
 
Pravidla pro zprávy 
 
Pomocí pravidel pro zprávy můžete definovat jednoduché akce, které se mají 
provést po stažení hlavičky nebo příloh přijaté nebo odeslané zprávy. Obdobně jako 
podsložky si každý uživatel datové schránky zakládá pravidla zvlášť (nejsou tedy 
společné pro jednu DS), a pokud se jeden a ten samý uživatel DS vyskytuje 
v různých profilech, může si v každém profilu nadefinovat pravidla jinak. 
Pravidla pro zprávy můžete zadat takto: 
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 V levém stromu profilů a uživatelů datových schránek najeďte na uživatele, 
pro jehož zprávy chcete nastavit pravidla. V pravém panelu pak klikněte na odkaz 
nastavit pravidla pro zprávy.  Zobrazí se dialog se seznamy pravidel pro přijaté, 
resp. odeslané zprávy. Nové pravidlo založíte tlačítkem Přidat .  Objeví se formulář 
pro nastavení pravidla. 
 
 

 
 
 
Ve formuláři pro nastavení pravidla zadáváte 
 

a) Název pravidla. Název pravidla nemusí být jedinečný, ale kvůli 
přehlednosti doporučujeme volit názvy jedinečné a výstižné. 

b) Je-li pravidlo aktivní. 
c) Podmínku pravidla. V současné verzi lze jako podmínku použít schránku 

příjemce (u odeslaných zpráv), nebo schránku odesílatele (u přijatých 
zpráv). Pokud má pravidlo platit pro všechny odesílatele či příjemce, 
zaškrtněte  možnost „Pravidlo je platné pro všechny odesílatele“, resp. 
„příjemce“.  

d) Akci pravidla. V současné verzi jsou k dispozici dvě akce: 
1) Přesun zprávy do podsložky. 
2) Přidělení zprávy profilu. Tato akce je dostupná pouze pro příchozí 

zprávy a to u těch uživatelů DS, kteří mají povoleno přidělovat zprávy 
profilům. 

           
Všechny doposud podporované akce jsou zpracovány v okamžiku stažení hlavičky 
přijaté, resp. odeslané zprávy. Pořadí zpracování není definováno. 
 
Vyhledání datové schránky 
 
Pomocí funkce Adresář – Vyhledat datovou schránku můžete hledat v systému 
datových schránek podle mnoha kritérií.  
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Znáte-li ID schránky, zadejte jej na první záložce a stiskněte tlačítko Vyhledat.. 
 
Další možností je vyhledání schránky pomocí externího identifikátoru a kódu 
registru. Opět po zadání těchto údajů a stisku tlačítka Vyhledat se zobrazí údaje o 
nalezených schránkách. 
 
Mnohem používanější hledání bude nejspíše podle jména/názvu či dalších 
kontaktních údajů. Zde nejprve zvolte typ datové schránky, kterou hledáte a pak 
zadejte známé údaje, podle kterých proběhne hledání. Systém automaticky používá 
hvězdičkovou konvenci. Např. chcete-li vyhledat schránky, které mají v názvu slovo 
ředitelství zadejte do políčka Název organizace ředitelství nebo 
*ředitelství*.  
 
Výše uvedené tři způsoby vyhledávání jsou v rozhraní ISDS historicky nejstarší a 
lze pomocí nich vyhledávat pouze takové schránky, kterým byste případně mohli 
odeslat datovou zprávu. To jest, pokud nejste OVM, můžete vyhledávat pouze 
všechny schránky OVM a ty schránky ostatních typů, které mají povolen příjem 
poštovních datových zpráv. Pokud jste OVM, můžete vyhledávat všechny schránky 
bez omezení.  
 
V poslední době bylo v rozhraní systému ISDS doplněno vyhledávání obdobné 
vyhledávání schránky na klientském portálu. Vyhledávání na klientském portálu 
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vrací i schránky, kterým (pokud nejste OVM) poslat datovou zprávu nemůžete, tedy 
například i datové schránky NE-OVM subjektů, které nemají povolený příjem 
Poštovních datových zpráv (s výjimkou těch, které zakázaly zobrazení ve veřejném 
seznamu datových schránek). Tato funkčnost je od verze DS komunikátoru 2.20 
přítomna na čtvrté záložce („Portálové vyhledávání“). Je třeba mít na paměti, že  
tento způsob vyhledávání vrací pouze omezenou sadu údajů o schránce (jméno, IČ, 
adresu, příznak povolení příjmu PDZ), nevrací však některé méně podstatné údaje, 
které lze získat standardním vyhledáním (např. datum narození). U „Portálového 
vyhledávání“ nelze použít hvězdičkovou konvenci a v programu DS komunikátor je 
zpřístupněné pouze NE-OVM uživatelům datových schránek.   
 
Při každém novém hledání se výsledky předchozího hledání odstraní ze seznamu. 
Vyprázdnit seznam schránek můžete i pomocí tlačítka Vyčistit výsledky hledání. 
Nalezené datové schránky můžete zapsat do adresáře tlačítkem Uložit vybrané DS. 
Uloží se pouze ty, které mají zaškrtnuto políčko Vybráno k uložení. Při zobrazení 
výsledků hledání se automaticky Vyberou k uložení nalezené aktivované a přístupné 
schránky. Hromadně můžete toto políčko „odškrtnout“ tlačítkem Zrušit výběr, 
hromadně „zaškrtnout“ tlačítkem Vybrat vše. 
 
Po pokliknutí na kartu vyhledaného subjektu se zobrazí dialog se všemi dostupnými 
 údaji o příslušné datové schránce. 
 
Maximální počet vyhledaných schránek je v programu omezen na 100. 
.  
 

Adresář 
 
V adresáři jsou uloženy kontaktní údaje schránek, se kterými pracujete nebo chcete 
pracovat. Automaticky se do něj ukládají údaje o příjemcích a odesílatelích datových 
zpráv, a můžete do něj uložit výsledky vyhledání schránky. Při vytváření nové 
zprávy z něj vybíráte datovou schránku příjemce. 
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V adresáři jsou neaktivní schránky (tj. schránky, o kterých program zjistil, že jsou ve 
stavu různém od „DS je přístupná“) zobrazeny šedou barvou písma. Schránky, které 
odpovídají datovým schránkám uživatelů v programu DS komunikátor, jsou 
zobrazeny tučným písmem. U každé datové schránky je uvedeno, kolik zpráv 
uložených v databázi programu od ní bylo přijato, a kolik zpráv do ní bylo odesláno. 
V adresáři můžete hledat záznam pomocí tlačítka Hledat, filtrovat záznamy (zobrazit 
jen ty, které vyhovují zadané podmínce) pomocí tlačítka Nastavit filtr, popřípadě 
zrušit filtrování pomocí tlačítka Zrušit filtr. Záznam z adresáře vymažete tlačítkem 
Odstranit záznam. V adresáři jsou programem automaticky založeny záznamy pro 
datové schránky všech Uživatelů datových schránek v programu a všech odesílatelů 
přijatých datových zpráv. Tyto záznamy a záznamy příjemců odeslaných datových 
zpráv nelze vymazat. Přímo z adresáře můžete spustit i funkci Vyhledat datovou 
schránku.  
Po stisku pravého tlačítka myši můžete vybrat akci Aktualizovat informace 
o schránce. Tak lze například zjistit, změnily-li se kontaktní údaje subjektu, kterému 
datová schránka patří, případně nezměnil-li se stav datové schránky (byla-li 
aktivována, případně zneplatněna, apod.). Obdobně můžete vybranou datovou 
schránku označit jako „důležitou“. Podle tohoto příznaku lze seznam schránek 
filtrovat.   
Na vybraném záznamu můžete spustit volbu „Zobrazit údaje o schránce“. Po této 
volbě se objeví dialog s kompletními údaji o datové schránce. 
 
Archivace 
 
Jste-li přihlášeni pod administrátorským profilem, klikněte v levém stromě na 
položku Dostupné profily. Zde můžete vytvořit záložní soubor funkcí Zálohovat data. 
Načtení zálohy provedete funkcí Obnovit data. Data doporučujeme zálohovat 
pravidelně, protože zprávy, které v komunikátoru máte, mohou být velmi cenné a po 
jejich ztrátě nenahraditelné. Mějte na paměti, že počítač je pouze technické 
zařízení, kde může dojít kdykoliv k poruše. Z toho důvodu důrazně doporučujeme 
pořídit si ještě Manažer plánovaných činností, který umožní nastavit automatické 
zálohování ve vámi nastaveném čase. 
 
Pokud chcete, můžete po provedení zálohy odstranit z databáze všechny dosud 
přijaté a odeslané zprávy ve všech profilech. Tím se sníží požadavky na velikost 
souboru, ve kterém databázový server datové zprávy uchovává. Klikněte v levém 
stromě na položku Dostupné profily. V pravém panelu v "administrátorském menu" 
pak můžete odstranit zprávy z databáze volbou Odstranit z databáze všechny 
datové zprávy. Před tím, než jsou zprávy skutečně vymazány, se vás program 
dvakrát zeptá na potvrzení operace. Pokud nechcete odstranit všechny zprávy, ale 
pouze staré zprávy, zvolte Odstranit z databáze starší datové zprávy. Program se 
vás pak dotáže na rozhodné datum, a po potvrzení akce budou z databáze 
odstraněny datové zprávy dodané do ISDS před zvoleným rozhodným datem. 
 
POZN.: Po volbě „Odstranit z databáze datové zprávy“ jsou odstraněny  pouze datové zprávy. 
Seznam datových schránek v adresáři DS zůstane nedotčen. 
 

 30 

Stažení nové verze 
 
Jste-li přihlášeni pod administrátorským profilem, klikněte v levém stromě na 
položku Dostupné profily. Zde můžete spustit funkci pro stažení nové verze 
z internetu. Funkci můžete spustit rovněž z menu Nástroje – Stažení nové verze. 
Funkce ověří, zda na internetu není nová verze a pokud je, můžete si ji ihned 
stáhnout a/nebo rovnou nainstalovat. Po spuštění funkce program zjistí jaká je verze 
uveřejněná na webu a oznámí to. Ve výběrovém poli si můžete vybrat, zda chcete 
stáhnout vlastní aktualizaci programu nebo si přečíst dokumentaci nebo stáhnout 
některý z programů Archivace a/nebo Tabulka. Tlačítkem Stáhnout a instalovat se 
soubor uloží do dočasného adresáře a ihned po stažení se spustí instalace, přičemž 
se činnost programu automaticky ukončí. Stiskem tlačítka Pouze stažení se 
program zeptá, kam chcete stažený soubor uložit a pak jej stáhne na váš počítač. 
 
 
Nastavení programu 
 
Zde nastavujete údaje důležité pro práci programu. Všechny zde nastavené údaje 
jsou lokální pro váš uživatelský účet Windows. 
 
Preference 
Zde můžete nastavit barevný vzhled aplikace a počet dnů před vypršením platnosti 
hesla, kdy bude program upozorňovat na jeho ukončení. 
 
Když zaškrtnete pole Po startu zjistit nové zprávy, po spuštění programu se 
automaticky stáhnou seznamy nových přijatých a odeslaných zpráv ve všech 
datových schránkách v profilu, ke kterému jste se přihlásili. 
V sekci „Odesílání a tvorba nové datové zprávy“ můžete upřesnit chování formuláře 
pro tvorbu nové zprávy. Pokud zaškrtnete volbu Pamatovat si údaje ve formuláři, 
program při otevření formuláře nabídne stav, v jakém byl formulář při posledním 
zavření. Pokud zaškrtnete volbu Automaticky přednastavit adresáta a věc, adresát 
zprávy a předmět zprávy (věc) se předvyplní automaticky podle toho, která datová 
zpráva v seznamu přijatých, resp. odeslaných zpráv je vybraná v momentě otevření 
formuláře.  Volba Výchozí filtr při přidání adresáta určuje, jaký výchozí filtr bude 
zapnut při výběru nového příjemce zprávy z adresáře datových schránek. Na výběr 
máte ze dvou možností: a) při výběru se zobrazí pouze ty datové schránky, které 
jsou přístupné, nebo b)   při výběru se zobrazí pouze ty datové schránky, které mají 
nastaven příznak důležitá datová schránka. 
 
Volba V prázdném profilu nabízet průvodce vytvořením uživatele datové schránky 
určuje, jestli se po přihlášení k prázdnému profilu automaticky spustí průvodce. 
 
Volba „V seznamech skrýt zprávy s odstraněnými přílohami“ určuje, jestli se hlavičky 
zpráv, u kterých byly administrátorem odstraněný přílohy, budou zobrazovat 
v seznamech v programu. Změna tohoto nastavení vyžaduje restart programu. 
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Systém 
Zde volte režim vyhledání nových zpráv v systému ISDS: 
 
Výhradní   hledají se pouze zprávy novější, než je poslední zpráva uložená v DS 

komunikátoru. Používá se jen tehdy, pokud zprávy stahujete pouze 
tímto DS komunikátorem. V tomto režimu nesmíte zprávu otevřít 
webovým rozhraním ani jiným programem, protože pak by se už do 
DS komunikátoru nenačetla. Tento režim nejméně zatěžuje systém 
ISDS, ale může se stát, že některé zprávy nebudou staženy. 

 
Smíšený   vyhledají se zprávy, které nebyly stažené DS komunikátorem. Tj. 

stáhnou se i zprávy, které jste si přečetli na webu nebo si je stáhli 
jiným programem. Tento režim více zatěžuje systém ISDS, ale máte 
jistotu, že se stáhnou všechny dosud nestažené zprávy. 
Doporučujeme používat tento režim. 

 
Nouzový   vyhledají se všechny zprávy, které jsou nyní v datové schránce. 

Používá se pouze po havárii DS komunikátoru nebo systému ISDS, 
kdy je potřeba načíst všechny zprávy znovu. Tento režim v běžném 
provozu nepoužívejte. 

 
Zaškrtnutím pole Logovat zprávy SOAP protokolu dosáhnete toho, že se budou na 
disk do složky <Dokumenty>\cshisds\LOG_SOAP ukládat všechny datové pakety 
vyměněné mezi komunikátorem a systémem ISDS. To se používá pouze při hledání 
problémů, standardně nechte toto pole NEzaškrnuté. 
 
Složka pro zálohování dat určuje složku, do které se uloží záloha dat po spuštění 
funkce Zálohovat data. Pokud není vyplněno, program při zálohování nabídne 
složku <Dokumenty>\cshisds\backups. 
 
Při odesílání zprávy čekat maximálně …. vteřin na dodání zprávy do systém:  Pokud 
má program po odeslání zprávy rovnou stáhnout její podepsanou kopii ze systému 
ISDS, musí počkat, až tato zpráva projde různými kontrolami apod., a bude 
takzvaně dodána do systému. Standardně program čeká 30 vteřin. Při větším 
zatížení systému ISDS tato doba nemusí stačit. Pokud se tedy při odeslání zprávy 
nepodaří ihned stáhnout její podepsanou kopii do složky odeslané zprávy, nastavte 
tento údaj na nějakou větší hodnotu než 30 vteřin. 
 
Zasílání e-mailu 
Zde nastavujete údaje, které musí program znát při odesílání elektronické pošty: 
 
E-mail adresa „od“ Adresa odesílatele, která se objeví v hlavičce všech E-

mailů odesílaných z DS komunikátoru. Některé poštovní 
servery tento údaj nekontrolují, některé však ano. 
Způsob kontroly je různý – od pouhého ověření, jestli je 
údaj vyplněn až po ověření, jestli doména udaná 
v adrese existuje. Proto doporučujeme tento údaj vždy 
vyplnit ve tvaru xxx@nazev_domeny.cz , kde 
nazev_domeny.cz je nějaká existující doména a xxx je 
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název účtu. Název účtu můžete zvolit libovolně (jeho 
existenci SMTP server nemůže nijak ověřit). 
Doporučujeme zadat takový název účtu, podle kterého 
poznáte, že zpráva přišla z DS komunikátoru – např. 
dskomunikator@csh.cz.  

E-mail adresa pro kopie zpráv Adresa, na kterou bude DS komunikátor  
zasílat kopie odeslaných zpráv.  

Povolit zasílání kopií zpráv  Pokud chcete, aby systém skutečně zasílal 
kopie zpráv na výše uvedenou adresu, musíte 
zaškrtnout toto políčko. 

SMTP server Při odesílání e-mailu potřebuje program znát adresu 
SMTP serveru, který používáte pro odesílání pošty. 
Adresu SMTP serveru vám sdělí váš poskytovatel 
internetového připojení. Většinou bývá uvedena ve  
smlouvě. Port SMTP serveru ponechte přednastavený, 
ledažeby vám váš poskytovatel sdělil, že je nutné použít 
jiný port. Stejně tak vám váš poskytovatel sdělí způsob 
ověření přístupu k SMTP serveru. 
 

 
Přeposílání ZFO 
Zde nastavujete výchozí texty e-mailu při přeposílání ZFO souboru: 
 
Výchozí předmět zprávy Předmět, který bude předvyplněn v dialogu pro 

odesílání e-mailu. Doporučujeme zadat text bez 
diakritiky, protože e-mailový protokol nemá příliš rád 
diakritiku v předmětu – adresátovi by se předmět mohl 
zobrazovat nesprávně.  

Výchozí text zprávy  Text v těle zprávy, který bude předvyplněn v dialogu pro 
odesílání e-mailu.  
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Instalace v síťovém provozu 
 
Instalace komunikátoru 
DS komunikátor nainstalujte na počítač, kde je nainstalován SQL server. Složku 
s DS komunikátorem nastavte jak sdílenou. Na počítačích, odkud chcete 
komunikátor spouštět si vytvořte zástupce, pomocí kterých budete spouštět 
komunikátor ze síťového disku. Na těchto počítačích komunikátor neinstalujte! Na 
každém z těchto počítačů je však třeba nainstalovat kořenový certifikát Postsignum.  
 
Nastavení firewallu 
Ve firewallu Windows na počítači, kde je nainstalován SQL server musíte povolit 
přístup ostatních počítačů. 
 
Nastavení SQL serveru 
V nastavení SQL serveru musíte povolit komunikaci pomocí protokolu TCP/IP a 
Named Pipes. To se provádí v každé verzi SQL serveru trochu jinak. Zde popíšeme 
pouze nastavení verzí SQL serveru, které jsou distribuovány na instalačním CD. 
 
MSDE 2 SP 3 
Spusťte  (například pomocí Průzkumníku Windows) ve složce 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn program 
srvnetcn.exe 
 

 
 
V políčku Instance(s) on this server vyberte instanci SQL serveru, ke kterému 
chcete povolit přístup. Pokud používáte MSDE z instalačního CD CSH, bude se 
instance jmenovat buď jako název počítače, na kterém SQL server běží nebo za 
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názvem počítače bude ještě \CSH, pokud byla nainstalována pojmenovaná instance 
CSH. 
 
V levém okně Disabled protocols pak postupně označte položky Named Pipes a 
TCP/IP a tlačítkem Enable je přesuňte do pravého okna Enabled protocols: 
 

 
 
Stiskněte OK, pak restartujte počítač, aby se SQL server restartoval a načetl nové 
nastavení. 
 
SQL server 2005 express 
V Nabídce Start spusťte Programy – Microsoft SQL Server 2005 – Configuration 
Tools – SQL Server Configuration Manager 
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V levém okně rozbalte SQL Server 2005 Network Configuration a vyberte Protocols 
for CSH2005  
 
V pravém okně pak klikněte postupně pravým tlačítkem myši na Named Pipes a 
TCP/IP a v podmenu vyberte Enable. 
 
Pak v Nabídce Start spusťte Programy – Microsoft SQL Server 2005 – 
Configuration Tools – SQL Server Surface Area Configuration 
 
V následujícím okně klikněte na Surface Area Configuration for Services and 
Connections: 
 

 
 
V levém okně postupně rozbalte název instance CSH2005 – Database Engine – 
Remote Connections: 
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Je třeba zvolit Local and remote connections, dále Using both TCP/IP and named 
pipes: 
 

 
 
Restartuje počítač, aby SQL server načetl nové nastavení. 
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SQL server 2008 express 
V Nabídce Start spusťte Programy – Microsoft SQL Server 2008 – Configuration 
Tools – SQL Server Configuration Manager 
 

 
 
V levém okně rozbalte SQL Server Network Configuration a vyberte Protocols for 
CSH2008. 
 
V pravém okně pak klikněte postupně pravým tlačítkem myši na Named Pipes a 
TCP/IP a v podmenu vyberte Enable. 
 
Restartuje počítač, aby SQL server načetl nové nastavení. 
 
 
SQL server 2012 express, SQL server 2014 express 
Postup je stejný jako postup uvedený u verze „SQL server 2008 express“. 
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Problémy a jejich řešení 
 Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo k administrátorskému profilu.  
 
Řešení: program spusťte s přepínačem –UNIPWD nebo –UNIPW na příkazové 
řádce. V menu „Akce“ úvodního formuláře s přihlašovacími údaji se objeví položka 
„CSH Staff info“. Po její volbě se zobrazí dialog s nadpisem „Univ pwd master“ a 
textem, ze kterého lze spočítat univerzální administrátorské heslo platné pro 
aktuální seanci: 
 

 
 
Program neukončujte, a zobrazený text sdělte pracovníkovi firmy CSH. Ten provede 
výpočet, a sdělí vám univerzální administrátorské heslo. Heslo zadejte do řádku 
„Heslo“.  Jako uživatelské jméno můžete zadat jakýkoli text. Po stisknutí tlačítka 
„Přihlásit do programu“ budete přihlášeni k administrátorskému profilu. V nastavení 
profilu zjistíte jeho uživatelské jméno a můžete zde nastavit nové heslo, které si již 
zapamatujete.  
 
 Změnili jste SQL server a pro DS komunikátor je třeba nastavit jiné 
připojení k datům.  
 
Řešení (pro experty): Je nutné změnit nastavení v souboru cshisds.ini. Program 
spusťte s přepínačem –EDITCONN na příkazové řádce, a to jako uživatel, který má 
právo soubor cshisds.ini měnit (většinou bude stačit spustit program jako správce). 
V menu „Akce“ úvodního formuláře s přihlašovacími údaji se objeví volba „Nastavit 
připojení k datům“, která bude zároveň automaticky spuštěna. Po její volbě se 
zobrazí dialog, ve kterém lze nastavit připojovací řetězec ADO (pro jeho změnu 
musíte nejprve zadat heslo sa uživatele MS SQL serveru ve starém nastavení), 
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katalog aplikace a timeout připojení. Po odklepnutí budou změny zapsány 
zašifrovaně do souboru cshisds.ini. 
 
 Po spuštění akce s datovou schránkou se objeví níže zobrazený dialog 
s textem „Service Temporarily Unavailable“.  Příčinou je dočasná odstávka systému 
ISDS z důvodu plánované údržby.  
 
Řešení: odklikněte dialog a vyčkejte, dokud nebude služba opět funkční. Odstávka 
obvykle trvá celý den, takže práci s datovou schránkou bude patrně nutné odložit.  
 

 
 
 Po spuštění akce s datovou schránkou se objeví níže zobrazený dialog 
s textem „Authorization Required“.  Příčinou jsou nesprávné přihlašovací údaje 
k datové schránce: buď je uživatelské jméno nebo heslo k datové schránce zadáno 
špatně, nebo heslo k datové schránce vypršelo, nebo datová schránka ještě nebyla 
aktivovaná. Nezapomeňte, že po obdržení obálky s přihlašovacími údaji si nejdříve 
musíte  heslo ručně změnit na webovém portálu datových schránek, a do programu 
můžete zadat až toto změněné heslo. Prvotní heslo k datové schránce zaslané 
v obálce je totiž v systému ISDS interně vedeno jako prošlé, a ISDS neumožní 
programu DS Komunikátor přihlásit se ke schránce prošlým heslem.  
 
Řešení: odklikněte dialog a případnou následující chybovou hlášku, a opravte 
uživatelské jméno, resp. heslo u uživatele datové schránky. Poté akci opakujte. 
 

 

 40 

 
 
  Po spuštění akce s datovou schránkou se objeví nějaká varianta 
následující chybové hlášky:  
 

 
 
Příčinou může být nefunkční Internet, odstávka systému ISDS, případně na počítači 
nebyl nainstalován kořenový certifikát Postsignum.  
 
Řešení:  zkontrolujte, je-li nainstalován kořenový certifikát Postsignum. Pokud ano, 
ověřte funkčnost připojení k Internetu. Pokud je vše vpořádku, vyčkejte, a pak 
zkuste akci zopakovat. 
 
 
 Po spuštění DS komunikátoru na Windows podporujících DEP (Data 
Execution Prevention, podporováno od verze Vista dále) dochází k nepravidelnému 
zamrznutí programu a různým nepravidelným chybám/chybovým hláškám.  Příčinou 
může být DEP zapnuté pro DS komunikátor.  Problémy se v praxi objevují zejména 
na serverových OS (Windows Server 2003, Windows Server 2008), ostatní verze 
Windows mají výchozí nastavení DEP takové, že k problémům většinou nedochází.  
 
Řešení: Ověřte nastavení DEP na vašem systému takto: 

1) Stiskněte tlačítko START 
2) Napište cmd ale ještě netiskněte ENTER 
3) Na ikoně programu cmd.exe stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte 

„spustit jako správce“. 
4) V okně řádkových příkazů zapište (resp. zkopírujte a vložte) příkaz  

wmic OS Get DataExecutionPrevention_SupportPolicy  
a stiskněte ENTER 
 
Objeví se číslo, které určuje vaše nastavení: 
 
0 AlwaysOff DEP je vypnuto pro všechny procesy 
1 AlwaysOn DEP je zapnuto pro všechny procesy 
2 OptIn DEP je zapnuto pouze pro součásti Windows a služby. Správce 

může vytvořit seznam dalších programů, pro které se má DEP 
použít. Toto nastavení je výchozí. 

3 OptOut DEP je zapnuto pro všechny procesy. Správce může vytvořit 
seznam programů, pro které nemá být DEP použito. 

 
Pokud se objeví číslo 1 nebo 3, požádejte vašeho IT guru, aby buď DEP vypnul, 
nebo zařadil DS komunikátor do seznamu vyjímek.  
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DS komunikátor launcher 1.30 
 
K programu je dodávána utilita DSlaunch, která slouží ke spouštění některých úloh 
mimo prostředí programu DS komunikátor. V uživatelském rozhraní lze nastavit 
cestu k log souboru, do kterého se zapisuje průběh a výsledky spuštěných úloh 
(nepovinné), a heslo k administrátorskému profilu programu DS komunikátor 
(povinné).  Dále je možné nastavit cesty ke složkám, kam mají být při stažení 
datových zpráv ukládány jejich ZFO verze (nepovinné). 
 
V současné verzi lze utilitou DSLaunch spustit tyto úlohy: 
 

- Stáhnutí všech seznamů a zpráv.  Tato úloha zajistí stažení hlaviček všech 
nových zpráv ze systému Datových Schránek, a poté stažení příloh všech 
nestažených přijatých i odeslaných zpráv. Stažení není provedeno u těch 
schránek, kde všichni uživatelé datové schránky mají nastaven příznak 
„Nepoužívat“. Tuto úlohu lze spustit automaticky z příkazové řádky pomocí 
přepínače run1 (takže celý příkaz má tvar „dslaunch.exe  –run1“). Při 
automatickém spuštění úlohy se po jejím dokončení utilita taktéž sama 
automaticky ukončí.  

- Stáhnutí seznamů a zpráv s uložením ZFO. Tato úloha je obdobná úloze 
popsané výše s tím rozdílem, že po stažení příloh přijatých a odeslaných 
zpráv program uloží ZFO verze stažených zpráv do složek zadaných 
v nastavení programu („složka pro ukládání přijatých ZFO“ pro došlé 
zprávy, resp. „složka pro ukládání odeslaných ZFO“ pro odeslané zprávy). 
Také tuto úlohu lze spustit automaticky z příkazové řádky pomocí 
přepínače run2 (takže celý příkaz má tvar „dslaunch.exe  –run2“). Při 
automatickém spuštění úlohy se po jejím dokončení utilita taktéž sama 
automaticky ukončí.  
Upozornění: Pokud je zpráva stažena nebo odeslána přímo z prostředí programu 
DS komunikátor, soubor ZFO se pro tuto zprávu nevytvoří a neuloží. Pokud chcete 
pro zprávu přijatou nebo odeslanou „ručně“ získat její ZFO verzi, musíte tak učinit 
pomocí akce „uložit jako ZFO“ po kliknutí pravým tlačítkem myši na zprávu 
v seznamu zpráv přímo v prostředí programu DS komunikátor.  
 

Výše uvedené úlohy stáhnutí seznamů zpráv ve výchozím nastavení provedou stáhnutí jak pro 
přijaté, tak pro odeslané zprávy. Ve verzi 1.20 je možné rozsah stahování omezit buď jen na 
přijaté, nebo jen na odeslané zprávy pomocí zaškrtnutí příslušné volby pro „rozsah stahování“ 
(je nutná verze DS komunikátoru 2.30 nebo novější).  Pokud používáte automatické spouštění 
úlohy z příkazové řádky, lze rozsah stahování nastavit parametrem příkazové řádky –D[0|1|2] 
Kde 

-D0 (výchozí) zařídí stahování přijatých i odeslaných zpráv 
-D1 omezí stahování pouze na přijaté zprávy 
-D2 omezí stahování pouze na odeslané zprávy 

Příklad 
 
   dslaunch –D1 –run1              
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spustí stažení seznamů nových přijatých zpráv a stažení nestažených přijatých 
zpráv. Pokud v příkazové řádce požadovaný rozsah stahování nezadáte, budou se 
stahovat jak odeslané, tak přijaté zprávy. 
  
Ve verzi 1.30 je možné stahování přijatých zpráv omezit konfiguračním souborem pro kvótu a 
prioritní odesílatele. Konfigurační soubor je INI soubor se dvěma sekcemi: QUOTA , kde lze 
nastavit kvótu v MB pro celkový objem stažených příloh, a SENDERS, kde lze nastavit seznam 
prioritních odesílatelů. Pro tuto funkčnost musíte mít verzi DS komunikátoru 2.40 nebo vyšší. 
Příklad konfiguračního INI souboru:  
 
[QUOTA] 
total=30 
[SENDERS] 
sender001=k7hafcm 
sender2=m7tac4u 
 
V sekci QUOTA je povinný údaj “total”, který udává maximální celkovou velikost stažených 
příloh v jedné seanci. Pokud zadáte zápornou hodnotu, bude nahlášena chyba, pokud zadáte 
nulu, budou se stahovat pouze zprávy s velmi malými přílohami (do cca 500 b). Program 
využívá údaje o velikosti příloh v hlavičce zprávy, která uvádí velikost příloh v kB, velmi male 
přílohy zde mají údaj nula. 
 
V sekci SENDERS zadáváte IDy schránek prioritních odesílatelů ve tvaru: 
senderxxxx=ID datové schránky 
kde xxxx je číslo udávající prioritu odesílatele (nižší číslo priority se stáhne dříve), nevýznamné 
počáteční nuly jsou ignorovány. Program vždy napřed stahuje zprávy – a tím tedy 
spotřebovává kvótu  –  pro prioritní odesílatele s  nejnižším číslem priority. Pokud po stažení 
všech zpráv od tohoto odesílatele zbude ještě nespotřebovaná kvóta, stahuje zprávy od 
druhého prioritního odesílatele v pořadí, atd., dokud není seznam prioritních odesílatelů 
vyčerpán. Poté, pokud zbude nějaká nevyčerpaná kvóta, stahuje program zprávy od ostatních 
odesílatelů. Pokud je v průběhu stahování přijatých zpráv kvóta vyčerpána, stahování přijatých 
zpráv se přeruší a tato informace se zaznamená do LOG souboru. 
Pokud používáte automatické spouštění úlohy z příkazové řádky, lze cestu ke konfiguračnímu 
souboru s kvótou a prioritními odesílateli nastavit parametrem příkazové řádky  
-Q“Cesta k souboru“ 
 
Příklad 
 
dslaunch -run1  -Q"C:\Users\administrator\Desktop\isdsquotas.ini"  
 
spustí stažení seznamů nových přijatých i odeslaných zpráv, přičemž stahování 
příloh přijatých zpráv bude omezeno kvótou nastavenou v zadaném konfiguračním 
souboru. POZOR! Pokud v příkazové řádce cestu ke konfiguračnímu souboru 
nezadáte, použije se soubor nastavený v uživatelském rozhraní utility DS 
komunikátor launcher (pokud je tam nastaven)!  
 
Pokud tedy v plánovači úloh Windows nastavíte úlohu, která pravidelně spouští 
utilitu DSLaunch s příslušnými parametry, dosáhnete pravidelnou automatickou 
aktualizaci datových zpráv v programu DS komunikátor. 
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Automatické ukládání zpráv do ZFO souborů 
 
Program ve verzi PROFI podporuje automatické ukládání odeslaných nebo přijatých 
zpráv na disk při jejich stažení ze systému ISDS. Pro aktivování této funkce je třeba 
provést nastavení v konfiguračním souboru cshisds.ini, který se nachází ve složce 
s programem. 
V tomto INI souboru je třeba (po instalaci programu) doplnit do sekce [OPTIONS] 
hodnotu proměnné s názvem hplzfo_base_folder, která bude udávat cestu ke 
kořenové složce stromu pro ukládání ZFO souborů. 
 
např.  
 
[OPTIONS] 
…… 
hplzfo_base_folder=\\MojePC\sharename\zfomessages 
 
Cesta může být v UNC notaci (pokud DS komunikátor bude spouštěn z více stanic, 
tak v ní být musí). Cesta ke kořenové složce může nebo nemusí obsahovat 
závěrečné lomítko. Pokud v CSHISDS.INI souboru v sekci [OPTIONS] nebude 
hodnota hplzfo_base_folder přítomna, funkce ukládání ZFO při stažení zprávy  
nebude aktivována. 
 
Přijaté zprávy jsou ukládány do složky s názvem ve tvaru 
 
<hplzfo_base_folder>\<id schránky>\inbox\<yyyymm> 
 
Např. tedy 
 
\\MojePC\sharename\zfomessages\3kxafbz\inbox\201702 
 
Odeslané zprávy jsou ukládány do složky s názvem ve tvaru 
 
<hplzfo_base_folder>\<id schránky>\outbox\<yyyymm> 
 
Např. tedy 
 
\\MojePC\sharename\zfomessages\3kxafbz\outbox\201608 
 
název ZFO souboru zprávy má tvar 
 
<ID zprávy>-<č.jednací odesílatele>-<č.jednací příjemce>-<Název protější schránky>[-
<ID zprávy na kterou odpovídáte>].zfo 
 
Např. tedy                                1014011--XS8952-Novák, Jiří.zfo 
 


