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Abstrakt

Rigorózní práce se věnuje otázkám informační společnosti a eGovernmentu v České

republice. V první kapitole je definován pojem eGovernment a jeho

charakteristiky a popsán jeho počáteční rozvoj v rámci Evropské unie. Další

kapitoly se zabývají rozvojem eGovernmentu v ČR od jeho vzniku po současnost a také 

strategickými a koncepčními dokumenty Státní informační politiky.

Samostatná kapitola je věnována eGONu a jeho uplatnění v místních podmínkách

menšího města. V závěru jsou zmíněny perspektivy dalšího rozvoje i možné sporné

aspekty, které teprve budou muset být řešeny. [Autorský abstrakt].

Klíčová slova 

eGovernment, Státní informační politika, eČesko, informační společnost, Portál gov, 

SmartAdministration, eGON, Czech POINT, KIVS, eGov Act,  základní registry, 

elektronický podpis. 

Abstrakt

The thesis deals with issues of information society and eGovernment in the Czech

Republic. The term eGovernment and its characteristics are defined in the first

chapter, which also describes its initial development in the European Union. The

following chapters deal with the development of eGovernment in the Czech

Republic from its beginning to the present era and also with strategic and

conceptual documents of the State Information Policy. One of the chapters is

aimed at the eGON and its use in local conditions of a smaller town. In the

concluding passages the prospects of further development and also possible

disputable aspects, which will probably have to be solved in the future, are

mentioned.
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Předmluva

Tématem mé rigorózní práce je vznik a rozvoj e-Governmentu, tj. využití 

informačních  a komunikačních technologií v oblasti veřejné správy. Zaměřila jsem nejprve 

na vznik eGovernmentu v Evropě a poté na jeho vznik, rozvoj a současnou situaci v České 

republice a v malé míře také na perspektivy jeho dalšího rozvoje.

     Navazuje na mou magisterskou diplomovou práci, která byla obhájena v červnu 2009 

na Ústavu informatiky při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.  

Tuto práci jsem nyní aktualizovala a rozšířila, její koncepce však zůstala v zásadě nezměněná. 

        Proč jsem si dané téma zvolila? Prvotním impulsem při jeho výběru byly přednášky 

v oboru knihovnictví již zmíněného magisterského studia, kde jsem se s problematikou 

eGovernmentu začala ve větší míře setkávat. Současně se eGovernment začal prosazovat                  

i v praxi, to znamená, že začal pronikat do úřadů i do knihoven. Pracuji v knihovně a v té 

době tam začala probíhat tzv. „internetizace“.  Všechny tyto skutečnosti mě přinutily zamyslet 

se nad některými otázkami, které s sebou nástup a rozvoj informačních a komunikačních 

technologií přináší. Je to především tzv. „ digital divide“, digitální předěl, který rozděluje 

společnost a vlastně celý svět na ty, kteří dokážou čerpat z výhod digitalizace, a na ty ostatní, 

kteří toho nebudou schopni. Totéž v určité míře platí i o jednotlivých státech: vyspělé státy 

budou schopny využít pozitiva eGovernment jak pro občany, tak pro administrativu, na druhé 

straně řadě států v této oblasti takzvaně „ujíždí vlak“. Nerada bych se dostala do situace, kdy 

by „ujel vlak“ také mně, a proto jsem se začala problematikou eGovernmentu hlouběji                         

a podrobněji zabývat a shromažďovat k ní materiál, a ten postupně vykrystalizoval do 

konkrétní podoby a získal logickou strukturu danou především chronologií rozvoje 

eGovernmentu.

        Není pochyb, že zvolená problematika má pro obor mého studia i pro mou praxi 

značný význam už proto, že knihovny můžeme v dnešní době chápat jako informační centra, 

která zároveň podléhají veřejné správě.

        Cílem mé práce se tedy stalo, jak už jsem naznačila, hlubší proniknutí do podstaty 

eGovernmentu a zároveň zprostředkování získaných poznatků v ucelené podobě všem, kdo se 

o toto téma více zajímají nebo se s ním setkávají ve své praxi. 

       Stěžejními kapitolami mé práce je zpracování eGovernmentu v naší zemi. Zde jsem  

prakticky nemohla využívat knižní monografické prameny; téma je natolik nové, že knižní 
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zdroje se mu věnují pouze sporadicky. Většinu informací jsem tedy získávala z internetových 

pramenů (primárních zdrojů – zákonů, vyhlášek, nařízení, ale i novinových článků, např. od 

novinářů, kteří se tomuto tématu soustavněji věnují). Důležitým zdrojem informací pro mě 

byly i statistiky zveřejněné celostátními institucemi, ale i interview s pracovníky místní 

správy (např. na Městském úřadě v Hradci nad Moravicí). Tyto statistiky jsou dovedeny 

téměř do současnosti, tzn. do konce roku 2010.

        Způsoby a metody zpracování tématu vyplývají z toho, co jsem už uvedla; jedná se 

především o získávání informací z internetu, eventuelně o jejich překlad z angličtiny,                                

a logické roztřídění a uspořádání veškerých získaných informací.

        Neocenitelnou pomoc mi jak při přípravě diplomové, tak rigorózní práce poskytl 

docent Rudolf Vlasák. Jeho konzultace byly pro mě velmi inspirující a jeho povzbuzení 

nenahraditelné.

        Chtěla bych se zmínit i o některých aspektech terminologie související s tématem. Dá 

se říci, že  řada zásadních termínů je beze zbytku převzata z angličtiny a v literatuře jsem 

nenarazila na žádný pokus je nějak přizpůsobit nebo přeložit. Je to samotný eGovernment       

a s ním spřízněné výrazy eProcurement, eHealth, … Ani pojem „digital divide“ (digitální 

předěl) se nepřekládá, stejně jako výrazy spíše technické povahy (broadband, acquis). 

Anglický neologismus „eldentification“ lze přeložit jako „elektronická identifikace“. S tímto 

pojmem jsem se setkala při sbírání materiálu v angličtině. Na druhé straně lze konstatovat, že 

v této oblasti vzniklo i několik podle mého názoru zdařile vytvořených slov. Je to především 

CzechPOINT, jehož druhá část, kromě toho, že má význam i v angličtině (point = bod; ale            

i smysl, význam), je akronymem slov Český Podací Ověřovací Národní Terminál. 

Mimochodem, první část spojení, psaná check, má v angličtině význam kontrolovat, 

registrovat, což vynikne ve zvukové podobě tohoto slova. Slovo „indoš“  je zkratkové slovo 

vzniklé ze spojení INternet DO Škol. Celkem zdařilé je i přizpůsobení slova eGovernment do 

podoby eGON, jména panáčka, který jej symbolizuje. 

        Obsahem práce tedy je, jak už bylo naznačeno, vymezení pojmu eGovernment, jeho 

vznik a vývoj v rámci EU a ve vybraných zemích Evropské unie. Více pozornosti je věnována 

vzniku a vývoji eGovernmentu v Anglii, která se považuje za kolébku eGovernmentu 

v Evropě.  Dále se práce zabývá počátky eGovernmentu v České republice, přijetí dokumentu 

Státní informační politiky a programu eČesko 2006 včetně jeho zhodnocení, 

SmartAdministration a eGONem, jakožto symbolem eGovernmentu . Podrobně popisuje čtyři 
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základní části eGONa – CzechPOINT, KIVS, zákon o eGovernmentu  včetně datových 

schránek a autorizované konverze dokumentů a základní registry veřejné správy. Práce také 

naznačuje budoucnost eGovernmentu v České republice. Závěrečná část se věnuje právním 

předpisům, které s eGovernmentem souvisí.

Rigorózní práce je strukturována do systému číslovaných kapitol a podkapitol. Rozsah 

práce je 150 stran a 8 stran příloh. Součástí textu jsou obrázky a tabulky, vztahující se ke 

konkrétním kapitolám. Soupis literatury vychází vzhledem k tématice práce především                   

z internetových zdrojů. Dokumenty v bibliografickém soupisu jsou citovány podle ČSN ISO 

690 a ČSN ISO 690-2. Citace v textu  jsou pomocí průběžných poznámek (číslice v horním 

indexu). 
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1. Úvod

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřila na vznik a rozvoj  eGovernmentu, tj. využití 

informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejné správy nejprve v Evropě                    

a později v České republice.

Práce vznikla na základě mé diplomové práce pro navazující magisterské studium 

oboru Informačně knihovnická studia na Slezské univerzitě v Opavě.  Už když jsem ji 

dokončovala a odevzdávala, bylo mi trochu líto, že do ní nemohu zahrnout některé události           

a změny, které byly v té době „na spadnutí“. Proto jsem se ráda po nějaké době chopila 

příležitosti ve své práci pokračovat a další vývoj v této oblasti zachytit, i když ani teď 

samozřejmě není a nemůže být u konce. Teď je mi zase trochu líto, že vývoj eGovernmentu, 

který se zdál před dvěma lety velmi slibně nastartovaný, nyní spíše stagnuje, zkrátka, 

nerozvíjí se tak rychle, jak by mohl a měl. Je to způsobeno především politickými změnami 

v naší zemi.

eGovernment je možné s trochou nadsázky chápat jako splněný sen každého úředníka 

veřejné správy, ale i občana. Platí zde však jeden zásadní předpoklad: nejen úředník, ale                  

i občan musí být počítačově gramotní, počítač by pro ně neměl být jakýmsi „nutným zlem“, 

ale spíše prostředkem, jehož možnosti budou umět využívat. Pak stačí několik kliknutí,                

a úřady se budou moci domluvit mezi sebou, budou moci vzájemně využívat své soubory dat. 

Veřejná správa bude také moci komunikovat s podnikateli, a naopak – podnikatelé budou 

moci snadno a pohodlně získávat informace od úřadů. Totéž platí o komunikaci mezi 

veřejnou správou a občany v roli těch, kteří potřebují informace a služby.

Pochopitelně, že celý proces vzájemného získávání a poskytování informací musí být 

legislativně ošetřen, aby nemohlo dojít k zneužití citlivých informací nebo osobních dat.

(To však platilo vždy – k zneužití informací mohlo dojít v jakémkoli systému uchovávání              

a poskytování informací).

Zavádění eGovernmentu je poměrně nedávná záležitost, proto lze vcelku snadno 

zjistit, kdo tuto novou, do jisté míry převratnou koncepci veřejné správy vymyslel a prosadil 

v praxi, jak to bylo s jejím uplatňováním v rámci Evropy a jak jsme se k těmto novým 

postupům postavili my v České republice. Ve své práci se tedy zabývám nejen vymezením 
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pojmu eGovernmentu, ale i jeho jeho prosazováním v Evropě v rámci Evropské unie jejími 

tehdy patnácti členy od roku 2000.

Pokud mohu uplatnit své vlastní pozorování, za zlomový v prosazování 

eGovernmentu u nás považuji rok 2006. Do té doby se o něm hodně psalo, a to především 

kriticky. Podle statistik jeho fungování vykazovalo celou řadu nedostatků. Nynější situace se 

zdá být jiná: už se tolik nepíše, nekritizuje, ale bylo zaznamenáno několik významných 

úspěchů ve fungování eGovernmentu, např. zavedení  Czech POINTu či stěžejního zákona o 

eGovernmentu.

Zásadní význam pro prosazování a rozšiřování služeb eGovernmentu má také 

zavádění internetu do škol a internetizace knihoven. Této problematice se věnuji 

v samostatných kapitolách.

Jaká je tedy perspektiva eGovernmentu? 

Experti při Evropské komisi definovali, v dokumentu Manifest znalostní společnosti, 

základní elektronické služby, které by měla vláda elektronicky poskytovat. Jsou to:

Služby pro občany:

 Daňové přiznání a platba daně z příjmu

 Hledání zaměstnání

 Vyřizování sociálních dávek

 Žádost o vystavení osobních dokladů

 Registrace auta

 Žádost o stavební povolení

 Hlášení na policii

 Dostupné katalogy veřejných knihoven

 Žádost o vystavení rodného listu, potvrzení sňatku

 Přihlašování na střední a vysoké školy

 Oznámení změny adresy

 Služby související s veřejným zdravotnictvím

Služby pro podnikatele:

 Vyřizování a platba sociálního s zdravotního zabezpečení zaměstnanců

 Daňové přiznání a platba daně z příjmu

 Daňové přiznání a platba DPH
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 Registrace podnikatelských subjektů

 Vyplňování statistických výkazů

 Celní deklarace

 Veřejné zakázky

 Žádosti o povolení související s životním prostředím

Řada těchto služeb je již do praxe zavedena a veřejností čím dál víc využívána. 

Doufejme, že služby i spokojení uživatelé budou přibývat.

Ať už je eGovernment definován jakkoliv, může být zdrojem nebývalých možností, 

úspor a efektivnosti občanům, státní správě a samosprávě. Může však také být oknem, jímž se 

peníze jen tak zbůhdarma vyhazují. Může být zdrojem nejrůznějších problémů a afér, 

například v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Může být také něčím, co bude 

občanům ukládat nové povinnosti a výdaje a nutit je do věcí, které po ně nejsou ani výhodné, 

ani pohodlné. Záleží to na tom, jak je vše vytvořeno, zařízeno a zavedeno do běžné praxe. 

Hranice mezi tím, kdy eGovernment prospívá či naopak škodí, může být hodně tenká a hodně 

subjektivní.                 
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2. Vymezení pojmu eGovernment

eGovernment = novotvar, který vznikl zkrácením slovního spojení „electronic 

government“ a který můžeme doslovně přeložit jako elektronická správa.

eGovernment je jedním z mála anglických slov, které se nejen v českých podmínkách

zabydlelo natolik, že v podstatě neexistuje jeho překlad a stal se natolik součástí jazyka 

moderní společnosti, že se k němu ani nehledá odpovídající překlad v žádném jazyce.

V zahraničí je eGovernment definován jako využití informačních a komunikačních  

technologií  (jako  například  dálkové  počítačové  sítě,  internetu  a  mobilních  technologií) 

veřejnou správou k poskytování informací a veřejných služeb nejširší veřejnosti, přičemž  

zcela zásadní vlastností těchto technologií je schopnost transformovat vztahy mezi veřejnou 

správou a veřejností (tj. občany, obchodníky a dalšími složkami veřejné moci). 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definovala eGovernment             

jako „využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako 

prostředku k dosažení dobré (lepší) správy“, či jako „různé úkoly, které se zabývají 

elektronizací výkonu činnosti veřejné správy nebo v širším pojetí spíše orgánů veřejné moci 

vůbec“.

V česká odborné literatuře vymezuje eGovernment například Svoboda jako „sérii 

procesů, které vedou jednak k výkonu státní správy a samosprávy, ale také k uplatňování  

práv a povinností fyzických  a  právnických  osob,  realizovaných  elektronickými  

prostředky.“ 1V podobném směru definuje pojem eGovernment též Štědroň, a to jako „sérii 

procesů, umožňující výkon veřejné správy a uplatňování občanských práv a povinností 

fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky. Cílem je rychlejší, 

spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší 

otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům).“2

                                                
1 SVOBODA, P. a kol., Právní a daňové aspekty e-obchodu.

2
ŠTĚDROŇ, Bohumil., Úvod do eGovernmentu v České republice : právní a technický průvodce.
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eGgovernment lze stručně charakterizovat jako obecně použitelný termín vztahující se 

na veškeré vnitřní a vnější funkce a procesy veřejné správy uskutečňované v digitální formě 

prostřednictvím internetu.

eGovernment bývá v praxi často vnímán zejména jako elektronický styk mezi úřady

a širokou veřejností, která zahrnuje kromě běžných občanů také podnikatelské subjekty.

Je však potřeba zdůraznit, že ve skutečnosti má eGovernment tři úrovně, a to:

 veřejná správa – veřejná správa

 veřejná správa – podnikatelé, a opačně

 veřejná správa –  občané  jakožto  její  „zákazníci“,  a  opačně.

Vzájemná interakce mezi jednotlivými orgány veřejné správy je však poměrně 

opomíjená, přitom je velice důležitá. Cílem takto chápaného eGovernmentu je nabídnout 

občanům a firmám profesionálnější, rychlejší a méně komplikované služby zefektivněním 

výkonu veřejné moci, bezproblémovým poskytováním informací veřejnosti ze strany veřejné 

správy, zlepšením dostupnosti a poskytováním veřejných služeb občanům, posílením 

postavení občanů skrze přístup k informacím a spoluúčast na rozhodování veřejných 

záležitostí. Výsledným přínosem může být nižší míra korupce, zvýšení transparentnosti, vyšší 

pohodlí pro uživatele, nárůst příjmů a snížení nákladů.  

Zjednodušeně řečeno, údaje, které již jednou fyzické nebo právnické osoby jednomu 

orgánu veřejné správy poskytly, by neměly být zbytečně vyžadovány znovu. Orgány veřejné 

správy mají povinnost vycházet nejprve z údajů, které již mají k dispozici, a teprve poté 

mohou požadovat po fyzických a právnických osobách vyjádření, jestli nedošlo ke změně 

údajů, a žádat doplnění aktuálních či chybějících údajů.  

V případě, že dojde ke zjištění změn či doplnění chybějících údajů, musí orgány 

veřejné správy zajistit aktualizaci příslušných datových zdrojů. Tím by se mělo zamezit   

bezdůvodnému opakovanému zapisování a ukládání těchto údajů a omezit opětovné

vyžadování stejných údajů a existenci nekonzistentních datových zdrojů ke stejnému 

problému v rámci veřejné správy.
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3. Vznik a vývoj eGovernmentu v Evropě

3.1 Lisabonská strategie

Za počátek procesu šíření eGovernmentu v Evropské unii bychom mohli považovat 

přijetí Lisabonské strategie, kterou na jaře 2000 přijalo v Lisabonu všech tehdy patnáct 

členských zemí Evropské unie. Tato komplexní strategie, která byla rozvržena na celé příští 

desetiletí (2000-2010) je formulována takto: Unie se má stát "nejvíce konkurence schopnou                          

a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více          

a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností".

Bylo vytyčeno osm směrů, kterými se má ubírat "radikální transformace evropské 

ekonomiky". Jsou to:

 Informační společnost pro všechny.

 Vytvoření evropského výzkumného prostoru.

 Odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky.

 Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu.

 Vytvoření integrovaných finančních trhů.

 Lepší koordinace makroekonomických politik.

 Aktivní politika zaměstnanosti.

 Modernizace evropského sociálního modelu.

V březnu 2001 na zasedání Evropské rady ve Stockholmu k nim přibyl ještě jeden 

směr činnosti:

 Udržitelný rozvoj a kvalita života.
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Uvedené hlavní směry lisabonské strategie můžeme rozdělit do tří skupin: 

ekonomické, sociální a ekologické (enviromentální), takže se dnes hovoří o třech pilířích této 

strategie.

Z hlediska eGovernmentu je nejdůležitější skupina první – ekonomická, a v ní bod 

Informační společnost pro všechny.

3.2 eEurope

V Lisabonu bylo ohlášeno, že bude připraven komplexní akční plán eEurope. Ten byl 

předložen a schválen na dalším summitu ve Feiře v létě 2000. Plán eEurope měl zajistit, že 

všichni občané, školy a vzdělávací zařízení, podniky a veřejná správa v Evropské unii budou 

mít přístup k novým informačním a telekomunikačním technologiím a budou mít možnost je 

plně využívat. Program eEurope usiloval o to, aby všichni občané EU mohli prostřednictvím 

moderních technologií zvýšit kvalitu svého života tím, že budou mít přímý a interaktivní 

přístup ke znalostem, vzdělání, zvyšování kvalifikace, ke službám veřejné správy,                        

ke zdravotnickým službám, ke službám finančních institucí, ke kultuře i zábavě a mnoha 

dalším. Přístup k internetu se stal základním právem každého občana. 

Základní zásady eEurope: 

0. Urychlená realizace základních stavebních prvků informační společnosti

a) urychlení zabezpečení přístupu k dostupným komunikačním službám pro všechny

b) převzetí a implementace acquis souvisejícího s informační společností

1. Levnější, rychlejší, bezpečný Internet

a) Levnější a rychlejší přístup k Internetu

b) Rychlejší Internet pro pracovníky ve výzkumu a studenty

c) Bezpečné sítě a inteligentní čipové karty

2. Investice do lidí a dovedností

a) Evropská mládež v digitálním věku

b) Práce v ekonomice založené na znalostech

c) Účast všech v ekonomice založené na znalostech

3. Podpora používání Internetu

a) Urychlení elektronického obchodu
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b) Veřejná správa on-line

c) Zdravotnictví on-line

d) Evropské digitální informace pro globální sítě

e) Inteligentní dopravní systémy

f) Životní prostředí on-line

Akční plán eEurope byl naplánován na dvě etapy:

1) Akční plán eEurope 2002 na období 2000 – 2003 včetně

Tento plán byl připraven pouze pro členské země Evropské unie a zaměřoval se 

zejména na zajištění základní dostupnosti internetu a on-line služeb. Byl velmi úspěšný a 

pomohl členským státům přijmout stávající právní rámce pro elektronické komunikace a 

důležité legislativy pro e-commerce. 

Pro kandidátské země, tedy i pro Českou republiku, byl následně připraven obdobně 

zaměřený akční plán eEurope2003+, který měl urychlit reformu a modernizaci hospodářství 

kandidátských zemí, posílit vytváření institucionálních kapacit, zvýšit globální 

konkurenceschopnost a podpořit sociální soudržnost. 

Začaly se definovat jednotlivé oblasti online služeb a bylo vyhlášeno deset priorit 

eEurope, tzv. 10e: 

1)  eResearch - rychlý internet pro vědce a studenty

2)  eSecurity - bezpečné inteligentní (smart) karty pro elektronický přístup

3)  eEducation - evropská mládež do digitálního věku, elearning, eteaching

4)  eWorking - práce ve znalostní společnosti, práce z domu

5)  eAccessibility - participace všech na znalostně založené ekonomice, informační kiosky

6)  eCommerce - rozvoj elektronického obchodování

7)  eHealth - lékařská péče online
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8)  eContent - digitalizace obsahu lidského kulturního a vědeckého bohatství

9)  eTransport - inteligentní transportní systém, objednávání jízdenek

10)  eGovernment - státní správa online

2) Akční plán e Europe 2005 na období 2003 až 2005

Na akční plán eEurope 2002 navazuje plán eEurope 2005. Byl schválen v Seville 

červnu 2002. Zdůrazňuje se v něm rozvoj širokopásmového (broadband) připojení a služeb za 

ceny, které jsou optimální z hlediska konkurenceschopnosti. Jedním ze stěžejních úkolů bylo 

připojit do konce roku 2005 veřejné instituce na širokopásmové přípojky a výrazně tak posílit 

širokopásmové připojení domácnosti, rozvoj širokopásmových služeb apod. Dále se zaměřuje 

na bezpečnost sítí a na lepší využívání informačních technologií v orgánech veřejné správy 

(„eGovernment“).

3.3 Iniciativa i2010 : Evropská informační společnost pro růst                             

a zaměstnanost

V červnu 2005 byla Evropskou komisí vyhlášena Iniciativa Důvodem pro její 

vyhlášení bylo to, že se Evropa stále vzdaluje od nejrychleji se rozvíjejících zemí (USA, 

Japonsko). Tato strategie navazuje na předchozí iniciativy eEurope s vyhlídkou do roku 2010.

Na rozdíl od eEurope je nově rozšířena o oblast médií a integruje regulaci, výzkum a realizaci 

Je založena na třech hlavních prioritách, označovaných také jako tři "i":

 Inovace 

 Investice

 Integrace  -  do každodenního života.
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Tři hlavní cíle i2010: 

 Dobudování jednotného evropského informačního prostoru, který podpoří otevřený, 

soutěžní a obsahově bohatý vnitřní trh pro elektronické komunikace a digitální obsah.            

V rámci této priority se Evropská komise zaměří na schopnost spolupracovat a dosáhnout 

vzájemné součinnosti, bezpečnost, zvyšování rychlosti připojení k internetu a bohatství

nabízeného obsahu.

 Posílení inovace a investice do výzkumu v oblasti ICT. Kromě podpory výzkumu jde také 

o rozvoj podnikání v ICT a reorganizaci podnikatelských procesů s využitím ICT

 Všem přístupná informační společnost podporující růst a vytváření nových pracovních 

míst, lepší veřejné služby a kvalitu života. Jde o rozvoj takové informační společnosti, 

která nebude nikoho vynechávat či vylučovat a prostřednictvím použití uživatelsky 

příjemných informačních a komunikačních technologií bude nabízet vysoce kvalitní                

a dostupné veřejné služby. 

3.4  eG akční plán 2011 – 2015

Nová generace otevřených, flexibilních a vzájemně spolupracujících služeb 

eGovernmentu  potřebných k zvýšení sebevědomí evropských občanů a firem, ke zlepšení 

jejich mobility v rámci vnitřního trhu 21. století a k zajištění toho, aby veřejné služby sloužily 

ekonomice, která se spoléhá na sítě budoucnosti.  

Evropská komise má za cíl svým eG akčním plánem 2011 – 2015 zajistit novou 

generaci služeb eG pro občany a firmy. Akční plán stanoví čtyři politické priority založené na 

Deklaraci z Malmö odsouhlasené 18.11.2009 na páté ministerské eG konferenci  v Malmö ve 

Švédsku.

 Emancipovat občany a firmy

 Posílit mobilitu na společném trhu

 Umožnit účinnost a efektivitu

 Vytvořit nezbytné klíčové prostředky a podmínky k tomu, aby se věci děly
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Akční plán přispívá k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a udržitelné v rámci 

EU, jak byla vysvětlena ve strategii Evropa 2020, a podporuje a doplňuje Digitální agendu 

pro Evropu. 

Akční plán má za cíl maximalizovat komplementárnost nástrojů národní a evropské 

koncepce. Jeho akce podporují převedení eG do nové generace otevřených, flexibilních                 

a vzájemně spolupracujících služeb eG, plynule přecházejících mezi místní, regionální                     

a evropskou úrovní, které povedou k posílení (sebevědomí) občanů a firem.

Jsou zde silné politické a ekonomické důvody pro to, aby eG spolupracoval v rámci Evropy. 

Spojená činnost a sdílení znalostí na evropské úrovni přispívá k překonání momentální 

ekonomické krize účinnějším využíváním veřejných zdrojů. 

Hlavním posláním Komise je zlepšit podmínky pro rozvoj služeb eG poskytovaných 

přes hranice států občanům a firmám bez ohledu na zemi původu. To zahrnuje rozvoj 

prostředí, které podporuje vzájemnou operační schopnost systémů a klíčových prostředků, 

které ji umožňují, jako podpis a eldentification3. Služby přístupné napříč EU posilují digitální 

společný trh a doplňují existující legislativu v doménách jako eldentification, eProcurement, 

eJustice, eHealth mobilita a sociální zabezpečení tím, že dodávají konkrétní přínos občanům, 

firmám a administrativě v Evropě. Komise bude dávat příklad dalších možností realizace eG 

v rámci organizace.

Kombinace všech těchto snah by měla vést k dalšímu rozvoji eG služeb. Do roku 

2015 by služeb eG mělo využívat 50% občanů a 80% firem.

3.5  eGovernment ve vybraných státech Evropské unie

3.5.1 eGovernment ve Velké Británii

Vznik eGovernmentu se datuje do roku 1999, kdy elektronickou veřejnou správu 

začali zavádět ve Velké Británii. Britská vláda si uvědomila, stejně jako vlády v ostatních 

evropských zemích, že využití internetu při komunikaci  s občany  může přinést užitek 

například v ušetřených nákladech za poštovné, úřednický aparát nebo ve výhodnosti uložení 

dat ve striktně elektronické podobě. Hlavní myšlenkou bylo "ulehčit občanům a státní 

správě". Vláda shrnula svůj záměr do sloganu: "Citizens first“ (občané především). Cílem 

                                                
3 Eldentifikation - eIdentification = elektronicka identifikace
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bylo poskytovat občanům služby efektivně a garantovaně v celém Spojeném království. 

Vládní studie a akční plán eGovernmentu stanovil, jak budou jednotlivé služby 

eGovernmentu koncipovány, co které úřady Spojeného království dostanou na starost. 

Stěžejní zásady a formy realizace byly zveřejněny v dokumentu White Paper. Role hlavního 

partnera projektu byla určena společnosti Microsoft. Ta garantovala, že systém elektronické 

správy bude centralizovaný, zabezpečený, výkonný a splní kritéria definovaná v dokumentu 

White Paper, tedy propojení všech resortů  a úřadů Spojeného království. Výsledkem je 

projekt UK Government Gateway, který není jen produktem, ale je zároveň i systémem 

implementovaným na technologiích Microsoftu.  Jedná se o rozhraní pro komunikaci firem a 

občanů se státem. Běží na adrese http://www.gateway.gov.uk.  Zanedlouho byl zaváděn další 

program Gateway Solut. Jeho výhodou je, že umožňuje napojení nového projektu 

eGovernmentu na již zavedené komunikační segmenty systému. Na straně státu stály v pilotní 

fázi realizace tři subjekty: Úřad pro státní příjem z daní a poplatků, Státní výbor pro cla a 

nepřímé daně a Ministerstvo zemědělství, rybářství a výživy. V současné době je možné 

prostřednictvím Government Gateway komunikovat  s Ministerstvem práce, protějškem 

Ministerstva zemědělství pro oblast Severního Irska, Ministerstvem obchodu a průmyslu a 

Katastrem nemovitostí Severního Irska. Občan tak může prostřednictvím internetu podat 

například žádost o přídavky na děti nebo zažádat o vrácení přeplatku na dani z příjmu. 

Právnické osoby mohou elektronickou formou požádat o odklad platby daní a cla, povolení k 

exportu strategických technologií či přímo přistupovat do katastru nemovitostí.

V listopadu 2005 publikovala vláda dokument The Transformational Government –

Enabled by Technology (Transformační government, strategie umožněná technologií), který  

vysvětluje vizi zavedení eGovernmentu ve Velké Británii. Tento dokument potvrzuje, že 

technika je důležitý nástroj, jak reagovat na tři hlavní výzvy moderní elektroniky, zejména na 

ekonomickou produktivitu, sociální spravedlnost a na reformu sociálních služeb transformací 

způsobu práce vlády.

Tato strategie je zvlášť zaměřena na zlepšení transakčních služeb a infrastruktury 

státní administrativy, aby došlo k transformaci veřejných služeb ve prospěch občanů a firem. 

Ve prospěch daňových poplatníků by se měly užívat nejnovější technologie a nabídnout 

občanu osobnější přístup a výběr mezi novými komunikačními kanály při komunikaci 

s administrativou. Také státní úředníci a personál u přepážek bude aktivně využívat nové 

technologie, které jim umožní lépe splnit jejich úkoly.

http://www.cabinet-office.gov.uk/moderngov/whtpaper/summary.htm
http://www.gateway.gov.uk/
http://www.gateway.gov.uk/
http://www.gateway.gov.uk/
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Strategie Velké Británie se zaměřuje na následující oblasti:

1. Služby zaměřené na občana a firmy

2. Sdílené (společné, společně používané) služby

3. Profesionalismus

4. Vedení a administrativa (řízení)

Veřejné služby by měly vycházet z potřeb občanů a firem a čerpat výhody ze 

součinnosti (synergie), redukce odpadu, sdílených investic a zvýšené účinnosti, která dovolí 

dát přednost veřejným službám, které budou lépe vycházet vstříc potřebám občanů. Změny 

technologie by měly být zároveň doprovázeny rozvojem  IT profesionalismu a s tím 

souvisejících dovedností  a měly by být doplněny solidními řídícími kvalitami a koherentními 

řídícími strukturami. 

eGovernment strategie Velké Británie je doplněna akčním plánem Putting in Frontline 

First: Smarter Government  (Co umístit na frontovou linii ; Chytřejší administrativa ) 

z prosince 2009. Ten obsahuje konkrétní opatření  ke zlepšení veřejných služeb do roku 2020. 

Souběžně formuje základnu pro aktivní politiku podpory administrativy poskytováním vysoce 

kvalitních veřejných služeb Závěrečná zpráva digitální Británie. Jde o digitální získávání 

údajů a jejich doručování a pomoc soukromému sektoru poskytováním moderní komunikační 

infrastruktury. Druhá zpráva také počítá s vybavením občanů dovednostmi potřebnými při 

účasti na informační společnosti a čerpání prospěchu z jejích možností. 

Významného pokroku již bylo dosaženo v následujících oblastech:

Služba Řekni nám jednou – program strategického významu, momentálně v pilotní fázi, 

usnadňuje občanům informování úřadů o narození nebo úmrtí. Je to nutné sdělit jen jednou a 

služba bude zodpovědná za příslušné odeslání této informace všem relevantním oddělením, 

které ji mohou potřebovat.  Momentálně se testuje na severu a na jihovýchodě země v oblasti 

pokrývající 2 mil. obyvatel.

Pokračuje úsilí o racionalizaci celkového objemu vebových stránek veř. služeb.  Integrace 

mnoha dřívějších veřejných stránek na dva významné portály veřejných služeb, Directgov. 

(občané) a Businesslink.gov.uk (firmy) zvyšuje počet návštěvníků prvního a spokojenost 

uživatelů druhého. 

Volba NHS (National Health Service) : Tato vebová stránka nabízí online přístup k online 

zdravotním informacím a službám. Byla uvedena do provozu v roce 2007 a je navštěvována 6 

mil uživateli měsíčně. 
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Společné služby. Do konce března 2008 sdílené služby Úřadu pro práci a penze (DWP) 

vykázaly úsporu asi 40 mil liber, (přibližně 56 mil euro na začátku roku 2010) nebo asi 15% 

ročně.    

eGovernment je ve Spojeném království regulován rámcem zákonů pokrývajících 

široké spektrum relevantních oblastí, jako např. legistativu ohledně svobody informací 

(Freedom of Information Act, 2000), legislativu upravující ochranu údajů (Data Protection 

Act, 1998), legislativu vztahující se k elektronickému obchodu (eCommerce) – Electronic 

communications Act 2000, Electronic Commerce Regulations 2002), legislativu ohledně 

elektronického podpisu (Electronic Signatures Regulations 2002  a regulace znovuvyužití 

informací z veřejného sektoru z roku 2005.

Hlavní přístupový bod pro služby eGovernmentu občanům je Portál veřejných služeb 

Directgov. Kromě faktických nabízených služeb portál také obsahuje všezahrnující informace 

o širokém spektru oblastí a činí tak nepotřebnou navigaci na další webové stránky. Ekvivalent 

tohoto portálu pro obchodní kruhy je Businesslink.gov.uk, který poskytuje přístup 

k obchodním službám. Participace na službách vyžaduje registraci u Government Gateway 

důležité složky, pokud jde o autentizaci infrastruktury, umožňující uživatelům provádět 

bezpečné transakce online. 

Kritika Directgov se objevila v roce 2005 ze strany internetových aktivistů, kteří 

vytvořili Directionlessgov.com, aby dokázali, že v krátké době lze vytvořit něco lepšího. 

Na ni odpověděl šéf exekutivy Directgov Jayme Nickalls v interviewu pro noviny Guardian          

v srpnu 2007: Directionless opravdu většinou funguje. Ale postrádá tu výhodu, že Directgov 

spojuje informace pro občany způsobem, kterému rozumějí. Jestliže používáte Google, 

získáváte informace z řady míst a občan musí hledat odkazy sám.

Třetí velká webová stránka, NHS Choices (Výběr služeb národního zdravotního 

systému), nabízí občanům široké spektrum informací a služeb spojených se zdravím. Tato 

stránka také slouží jako zakončení Health Space, složky infrastruktury nabízející zcela 

bezpečné účty, kam mohou mít přístup pacienti a jejich lékaři a jež jsou schopny skladovat a 

updatovat osobní medicínské informace.

V oblasti komerční sítě Government Secure Intranet = administrativní bezpečný 

intranet vytváří bezpečný článek mezi ministerstvy. Je to soukromá virtuální sít´založená na 

technologii broadband zavedené v dubnu 1998 a dále upgradovaná v únoru 2004. Mezi jiným 
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nabízí škálu pokročilých služeb včetně transferu složek a vyhledávacích zařízení, adresářů, 

zařízení na výměnu emailů (mezi členy sítě i přes internet) a rovněž hlasové a vizuální služby. 

Momentálně je vyvíjena navazující sít´: Public Sector Network (PSN) bude sít´, která propojí 

úřady včetně ministerstev a agentur v Anglii, nižších správních orgánů a orgánů místní správy 

a usnadní zejména sdílení informací a služeb mezi nimi.  

3.5.2 eGovernment v Rakousku

eG se zde začal rozvíjet brzy a neustále se rozšiřuje a zlepšuje. 

První dokumenty o rozvoji informační společnosti byly přijaty v letech 1995 a 1998. 

V květnu 2003 byla vládou publikována iniciativa eG pro koordinaci všech eG aktivit 

v zemi. V následujícím roce se Rakousko umístilo jako první mezi státy EU, pokud jde             

o plnou dostupnost online služeb občanům. 

Klíčem k vývojovému procesu v Rakousku je zavedení systému zpracování založeném 

na občanských průkazech. Poskytovatelé služeb veřejnosti a soukromý sektor mohou 

poskytovat elektronické služby s použitím občanských průkazů pro autentizaci.

Expertní kvalifikované týmy, které vytvořila rakouská vláda, navrhly unikátní 

architekturu e-governmentu, která vychází z toho, že v Rakousku je zákonem zakázáno, aby 

záznamy osoby v různých databázích byly spojitelné společným identifikátorem. Zároveň 

jsou v souladu s existujícími evropské předpisy, zejména o elektronickém podpisu. 

Rakouský systém vychází z osobního čísla ZMR, přiděleného každému občanovi, ze 

kterého úřad registru (Register Authority) vytváří speciální číslo, unikátní pro každou osobu, 

tzv. sourcePN. Toto číslo si musí každá osoba podržet na svém elektronickém průkazu 

(Bürgerkarte). Na průkaz je možné umístit klíčový a certifikační materiál pro kvalifikovaný 

elektronický podpis, pro pomocný podpis, pro autentizaci atd. .

3.5.3 eGovernment v Německu

Německo sestává ze 16 spolkových zemí. Tím je dáno, že snahy eG musí být 

v souladu s federální, státní a místní úrovní. Začátek těchto snah se datuje do roku 1998 

(projekt MEDIA @ Komm).
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Roku 2000 byla zahájena iniciativa Bund Online 2005 s cílem modernizovat

administrativu elektronizací veřejné správy na federální úrovni do konce roku 2005.                   

O úspěchu této iniciativy byla publikována zpráva Bund Online Final Report (online bylo 

zpřístupněno 440 služeb).  

Současná eG strategie je stanovena v programu eG 2.0. Ten určuje následující pole 

působnosti:

 Rozšíření služeb eG federální vlády, ato jejich kvality i kvantity

 Elektronickou spolupráci mezi firmami a veřejnou správou prostřednictvím „process 

chain“ = řetězce zpracování

 Zavedení elektronického průkazu totožnosti a rozvoje konceptu eID  (el. průkazu 

totožnosti) 

 Zavedení bezpečné komunikační infrastruktury pro občany, firmy a veřejnou správu  

V Německu zavedli elektronický občanský průkaz v ročním testovacím provozu          

k 1. listopadu 2010. Pomocí elektronického občanského průkazu mohou občané používat      

on-line služby poskytované ze strany soukromého sektoru i veřejné správy.

Aby mohli občané využívat tento průkaz přes internet, musí si na své počítače 

instalovat zvláštní software – občanského klienta. Ten získají od Úřadu pro registraci 

obyvatel. Pro přístup k datům od občanů musí svou totožnost prokazovat i obchodní 

společnosti a úřady, a to s využitím služby elektronické identifikace (eID).

3.5.4 eGovernment ve Francii

Ve Francii se počátky eG dají vystopovat již v roce 1984, kdy byly zavedeny 

terminály Minitelu, jimiž mohli občané získat přístup k několika veřejným službám a 

informacím na dálku.

eG se stal prioritou v roce 1998 v rámci strategie přípravy Francie na to, aby se stala 

informační společností. V roce 2004 byl zahájen strategický a akční plán, tzv. program 

ADELE. Cílem bylo zjednodušit a zpřístupnit veřejné služby elektronicky pro všechny 

uživatele.  Dalším mezníkem byl rok 2005, kdy bylo přijato vládní nařízení zaručující právní 

hodnotu všem aspektům elektronické výměny (údajů, informací, dokumentů) v rámci veřejné 

administrativy, a rovněž mezi veřejnými orgány a občany a firmami. Rok přijetí eG byl 

stanoven na rok 2008. 
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Hlavní úspěchy: portál eG service-public.fr - uživatelsky přístupný a vysoce 

zabezpečený (tzv. eldentification = elektronickou identifikací) přístupový bod pro všechny 

veřejné služby dostupné online.

Za eG politiku odpovídá Ministerstvo pro rozpočet, veřejné účty a státní službu, na 

nižší úrovni zajišťují své vlastní eG iniciativy regiony, departementy a správy měst, ovšem 

v souladu s jurisdikcí a státní politikou v této oblasti.

3.5.5 eGovernment v Estonsku

eG zde začal rozvojem systému, který umožňuje vládním databázím komunikovat, 

dále obsahuje průkazy totožnosti a veřejnou klíčovou infrastrukturu. Právní rámec pro 

uskutečňování  eG v Estonsku byl zakotven v letech 1996 – 2001. První dokumenty, které 

stanoví strategii informační společnosti, jsou Zásady estonské informační společnosti a Akční 

plán informační politiky, přijaté v roce 1998. 

Od roku 2001 se používá průkaz totožnosti jako povinný identifikační dokument. 

Hlavní orgán pro rozvoj a zavádění státní informační politiky je ministerstvo pro 

ekonomické záležitosti a komunikaci, a především Oddělení státních informačních systémů.

Konkrétní přínosy eG v Estonsku:

 firmu lze založit po internetu, veškeré doklady si daný úřad zjistí z registrů. Pokud je 

vše v pořádku, máte do půl hodiny IČ a můžete podnikat, 

 pro daňové přiznání není potřeba vést daňovou evidenci. Sytém si veškeré účty 

přebere a na konci roku zašle seznam dokladů a kolik máte platit daní,

 ukládání "životních" listin či dokumentu do chráněného datového kontejneru,

 osobní certifikát, chráněný dalším osobním kódem,  může být uložen v mobilním 

telefonu ,

 jednotný systém plateb za parkování přes mobil.

3.6 Mezinárodní hodnocení úrovně eGovernmentu

Existuje několik mezinárodních hodnocení vyspělosti/zralosti e-governmentu. Hodnocení 

Eurostatu, časopisu Economist, Brownovy university, a index připravenosti e-G OSN jsou 
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mezi nejčastěji citovanými. Veřejná administrativní sít´ OSN zpracovává jednou za dva roky 

přehled, a jedna z jeho sekcí se nazývá Připravenost e-G. Je to srovnávací hodnocení zemí 

světa podle dvou primárních ukazatelů: stav připravenosti e-G a  rozsah e-účasti ( jak se země 

podílejí ...)

Při vytváření modelu digitalizovaných služeb Přehled hodnotí 191 členských států OSN 

podle kvantitativního kombinovaného indexu připravenosti e-G založeného na hodnocení 

webových stránek, infrastruktuře telekomunikací a na fondu lidských zdrojů. 

Tabulka č.: 1

Seznam nejlepších 50 zemí podle indexu připravenosti OSN za rok 2010.4

1. Jižní Korea 2. USA 3. Kanada

4. Velká Británie 5. Holandsko 6. Norsko 

7. Dánsko 8. Austrálie 9. Španělsko

10. Francie 11. Singapur 12. Švédsko

13. Bahrajn 14. Nový Zéland 15. Německo

16. Belgie 17. Japonsko 18. Švýcarsko

                                                
4 United Nations Department of Economic and Social Affairs, "United Nations E-Government Survey 2010". 
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19. Finsko 20. Estonsko 21. Irsko

22. Island 23. Lichtenštejnsko 24. Rakousko

25. Lucembursko 26. Izrael 27. Maďarsko

28. Litva 29. Slovinsko 30. Malta

31. Kolumbie 32. Malajsie 33. Česká republika

34. Chile 35. Chorvatsko 36. Uruguay

37. Lotyšsko 38. Itálie 39. Portugalsko

40. Barbados 41. Řecko 42. Kypr

43. Slovensko 44. Bulharsko 45. Polsko

46. Kazachstán 47. Rumunsko 48. Argentina

49. Spojené arabské emiráty 50. Kuvajt

4.  eGovernment v České republice do roku 2006

V předcházejících kapitolách jsem se zabývala vývojem a rozvojem eGovernmentu 

v Evropské unii a vybraných zemích Evropské unie. Nyní bych se chtěla zaměřit na počátky 

a rozvoj eGovernmentu v České republice. I Česká republika byla v důsledku rozvoje                

a rozšíření ICT  postavena do zcela nové situace. Rozvoj informačních zdrojů způsobil úplně 

nový, odlišný přístup k práci v celé řadě oborů. Pro stále větší počet oborů platí, že nedostatek 

kvalifikace v oblasti práce s novými technologiemi může být důvodem pro znevýhodnění na 

trhu práce, či dokonce vyřazení z možnosti získat zaměstnání. Platí to mimo jiné pro 

pracovníky ve státní správě i samosprávě. Kvalifikace pro uvedené obory je dnes už 

nemyslitelná bez schopnosti nabízet ve veřejném sektoru informační a transakční on-line 

služby. Přístup ke službám, ale i k podnikání a zboží se v tzv. informační společnosti mění 
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v takovém rozsahu, že se dá hovořit o kvalitativním skoku v rozvoji ekonomiky a objevuje se 

pojem nová ekonomika.

     Nové technologie v informatice přirozeně nezůstávají bez výrazného vlivu ani 

v oblasti vytváření moderní a efektivní veřejné správy. (Zároveň se veřejná správa stává také 

významným účastníkem na trhu, který podporuje vývoj i poptávku po produktech a službách 

v oblasti ICT). Je zřejmé, že služby veřejné správy by měly být natolik jednoduché, aby se 

staly dostupnými pro co největší počet uživatelů. Zvlášť výhodné by bylo jejich využívání pro 

osoby handicapované či jinak znevýhodněné. Pro tyto uživatele nemusí být překážkou 

zvládnutí počítačové gramotnosti, spíše je pro ně problémem překonávat překážky 

v dostupnosti úřadů fyzicky. Před společností tedy vyvstává nový problém: je třeba vytvořit 

takové podmínky, aby se do informační společnosti začlenily pokud možno všechny skupiny 

obyvatelstva. V situaci, kdy ještě zdaleka není dořešen problém sociální inkluze, tzn., že 

existují skupiny obyvatel, které jsou z různých důvodů vyčleňovány z majoritní společnosti, 

vzniká nové kritérium, které může společnost rozdělovat. Jedná se o schopnost či neschopnost 

lidí podílet se na vymoženostech informační společnosti a využívat všech možností, které 

nové informační technologie nabízejí. Vzniká reálné nebezpečí, že vznikne tzv. digital divide 

- dělítko, které může způsobit rozdělení států, regionů, obcí, skupin obyvatelstva, sociálních 

vrstev nebo profesních skupin na ty, které jsou schopny osvojit si přístup k informačním 

technologiím, a na ty, které to z různých důvodů nezvládnou.

    Zajisté se chceme zařadit mezi země, které budou schopny využívat informačních 

technologií v co největší míře, a náš stát by měl vytvářet takové podmínky, aby informační 

technologie byly dostupné co nejširším vrstvám obyvatelstva, aby jim obrazně řečeno „neujel 

vlak“. To by znamenalo propad mezi státy, regiony či skupiny obyvatel, které by jednou 

provždy ztratily kontakt s pokrokem společnosti. Jak to tedy vypadá s působením státu v dané 

oblasti?

V České republice do poloviny devadesátých let dvacátého století neexistovala 

ucelená koncepce státní politiky. Za první pokus o její vytvoření můžeme považovat vznik 

Úřadu pro státní informační systém dne 1. listopadu 1996. Úřad pro státní informační systém 

byl ustanoven zákonem č. 272/1996 Sb. a převzal kompetence ve věcech státního 

informačního systému ze zrušeného Ministerstva hospodářství a z Úřadu vlády ČR. Zákon 

však nevymezoval úřadu žádné kompetence. To bylo vyřešeno až přijetím zákona č. 365/2000 
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Sb. o informačních systémech veřejné správy.  Tímto zákonem se zřizuje Úřad pro veřejné 

informační systémy a vymezuje se jeho působnost v dané oblasti. Na nový úřad, vedle nových 

kompetencí, přechází působnost dosavadního Úřadu pro státní informační systém, který se 

ruší. Tato úprava měla Úřadu pro veřejné informační systémy umožnit koordinaci 

informačních systémů ve veřejné správě, aby tyto systémy mohly spolu komunikovat                 

a vyměňovat si data.  

Zároveň byl v roce 2000 zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů.  Úřad pro ochranu 

osobních údajů je nezávislý orgán, který dohlíží na zpracování osobních údajů, vede registr 

povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení 

zákona a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho činnost je vymezena 

zákonem č. 101/2000 Sb. 

4.1 „Státní informační politika – cesta k informační společnosti“

Důležitým mezníkem v oblasti informační politiky státu se stalo přijetí dokumentu                         

o rozvoji informační politiky v květnu 1999. Tento dokument je nazván „Státní informační 

politika – cesta k informační společnosti“. Jedná se o vůbec první ucelenou koncepci státu 

v oblasti budování tzv. informační společnosti. V této koncepci se stát zavazuje podporovat 

zavádění informačních a komunikačních technologií pro poskytování veřejných informací. 

Specifikou České republiky bylo, že na rozdíl od ostatních evropských zemí, které toto řešily 

jednou koncepcí, my jsme měli oddělený přístup ke tvorbě základních koncepcí v oblasti 

telekomunikací a informační společnosti. Provázanost Státní informační politiky s Národní 

telekomunikační politikou byla minimální. Souviselo to zřejmě s tím, že pověření v obou 

těchto oblastech u nás měly různé resorty – zatímco telekomunikacemi se zabývalo 

ministerstvo dopravy a spojů,  oblast informační společnosti svůj resort neměla – spadala do 

kompetencí ministra bez portfeje Karla Březiny, který šéfoval Radě vlády pro státní 

informační politiku a politicky řídil Úřad pro veřejné informační systémy. Státní informační 

politika pouze konstatovala, že dostupnost telekomunikačních služeb se vyřeší liberalizací 

telekomunikací. To se nestalo a ceny základních služeb pro nejširší veřejnost naopak ještě 

stouply. 

V rámci Státní informační politiky se vymezují dva typy veřejné informační služby:
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 Veřejné informační služby prvního typu – zajišťují veřejnosti právo na informace, 

které mají k dispozici státní orgány a orgány státní samosprávy a další subjekty, které 

rozhodují na základě zákona o právech a povinnostech občanů a právnických osob.

 Veřejné informační služby druhého typu – informačně zabezpečují potřeby 

uživatelské veřejnosti nejrůznějších kategorií z místních, regionálních, národních             

i mezinárodních zdrojů veřejných i privátních.

Státní informační politika se soustředila na tři oblasti: 

 Informační gramotnost (později se z ní stala samostatná koncepce Státní informační 

politika ve vzdělávání)

 Informatizace veřejné správy (eGovernment)

 Elektronický obchod

Největší důraz kladla Státní informační politika na oblast informatizace veřejné 

správy. Definovala osm hlavních priorit - z toho šest se týkalo právě této oblasti a po jedné 

informační gramotnosti a elektronického obchodu. Jednou z těchto osmi priorit byla 

dostupnost komunikační infrastruktury, ale tou byla míněna infrastruktura pro veřejnou 

správu, nikoli obecně pro veřejnost. 

Osm prioritních oblastí, jejichž rozvoj, resp. řešení, vláda považovala za nejdůležitější:

 Informatizovaná demokracie

 Rozvoj informačních systémů veřejné správy

 Komunikační infrastruktura

 Důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana osobních dat

 Transparentní ekonomické prostředí

 Informační společnost: stabilní a bezpečná

 Informační gramotnost

 Elektronický obchod

Koncepce vznikla v době velkého rozmachu informačních technologií, kdy řada 

veřejných institucí informační technologie a systémy zaváděla, ale chyběla koordinace. 

Instituce chápaly informační technologii jako prostředek k uchovávání dat, ne však jako 

prostředek služby občanům. Chyběla závazná pravidla pro spolupráci mezi jednotlivými 
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subjekty ve sdílení a výměně dat, chybělo jednoznačné řízení. Důsledkem toho je existence 

stovek neprovázaných rejstříků, seznamů a databází, které obsahují duplicitní údaje.

Cílem této Koncepce bylo zvýšení efektivity a autority veřejné správy, posílení důvěry 

občanů ve veřejnou správu a zvýšení transparentnosti a rozvoje ekonomického prostředí. 

Na tento dokument navázalo konkrétní rozpracování jednotlivých úkolů - tzv. Akční 

plán realizace státní informační politiky do roku 2003. 

4.2 eČesko 2006

Dalším krokem se stalo přijetí strategického a koncepčního dokumentu Státní 

informační a komunikační politika – eČesko 2006. K vypracování této koncepce přistoupila 

vláda také vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie, jelikož se Česká republika, 

jakožto členský stát Evropské unie, přihlásila k evropskému akčnímu plánu „eEurope 2005: 

Informační společnost pro všechny“. Státní informační politika – eČesko 2006 stanovila 

národní cíle tak, aby zohlednily evropské priority, ale zároveň reagovaly na specifické 

potřeby České republiky. Byly stanoveny tyto prioritní oblasti: 

 dostupné a bezpečné komunikační služby – rozvíjet trh elektronických komunikací

 informační společnost – informační gramotnost

 moderní veřejné online služby  - eProcurement, eCommerce, eZdravotnictví 

 dynamické prostředí pro elektronické podnikání – bílá kniha o elektronickém obchodu

4.2.1 Dostupné a bezpečné komunikační služby

Za základní prioritu považovala vláda zajištění dostupných a bezpečných 

komunikačních služeb pro všechny občany. Cílem bylo dosáhnout takového stavu, aby 

nabídka komunikačních služeb nebyla limitujícím faktorem jejich využití, ale naopak 

stimulovala poptávku po těchto službách. K dosažení tohoto stavu je třeba pozitivně působit 

na celkový rozvoj trhu elektronických komunikací, rozvíjet nabídku (dostupnost) služeb na 

tomto trhu a podporovat bezpečnost poskytovaných komunikačních služeb i celého prostředí, 

v němž se komunikace odehrává. Na dostupnost komunikačních služeb má vliv i celková 

ekonomická situace, koupěschopnost obyvatelstva, atraktivnost odvětví pro investory, ale také 

vzdělanost a informační gramotnost, která podporuje poptávku po komunikačních službách,

aj.
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Rozvoj trhu elektronických komunikací

Pro rozvoj trhu elektronických komunikací hodlala vláda:

Do poloviny roku 2004 dokončit převzetí evropského regulačního rámce elektronických 

komunikací. Mělo být zajištěno prostřednictvím nového zákona                o elektronických 

komunikacích.

Průběžně analyzovat dopad regulačního rámce EU na trh elektronických komunikací v ČR.

 Průběžně pokračovat v liberalizaci trhu elektronických komunikací a vytvářet 

podmínky stimulující:

a) skutečnou a efektivní konkurenci na trhu (zejména dostupností propojení mezi 

operátory),

b) pokles koncových cen (zejména konkurencí v nabídce koncovým uživatelům),

c) efektivní využití již existujících prvků infrastruktury (zejména tzv. účastnických 

vedení).

 Průběžně podporovat další rozvoj trhu elektronických komunikací, s cílem:

a) vytvořit a trvale udržovat příznivé prostředí pro investice soukromého sektoru,

b) maximalizovat výhody plynoucí z konkurenčního prostředí pro všechny kategorie 

uživatelů.5

Dostupnost služeb elektronických komunikací

Pro dostupnost přístupových služeb hodlala vláda:

 Co nejdříve splnit dosud nesplněný závazek z eEurope+ a výrazně přispět ke zlepšení 

dostupnosti úzkopásmového připojení k internetu pro nejširší vrstvy obyvatelstva. 

Lepší dostupností je míněna jak plošná dostupnost po celém území ČR, tak i dosažení 

průměrné hladiny koncových cen (tj. včetně daní) EU nebo hladiny nižší, včetně 

                                                
5 Státní informační a komunikační politika eČesko 2006. 
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stejného poměru mezi cenami v různých časových obdobích (ve špičce, mimo špičku, 

o víkendech atd.), a existence nabídky různých způsobů zpoplatnění, včetně plně 

paušálních.

 Do konce roku 2004 určit pravidla přechodu na digitální televizní vysílání a dále 

průběžně podporovat jeho rozvoj.

 Průběžně podporovat rozvoj a dostupnost vysokorychlostního připojení, s cílem:

a) vybavit do konce roku 2006 vysokorychlostním připojením všechny subjekty 

veřejné správy,

b) co nejdříve zajistit dostupnost vysokorychlostního připojení na celém území ČR.

 Do poloviny roku 2004 připravit a přijmout „Národní strategii pro vysokorychlostní 

připojení (broadband)“.6

Národní strategie pro vysokorychlostní připojení (Broadband)

Jedná se o strategický dokument, který:

 klade důraz na podporu rozvoje online služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany 

státu v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a veřejné správy,

 analyzuje současnou situaci, pojmenovává příčiny pomalého rozvoje 

vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice. Jsou jimi nedostatečná 

dostupnost vysokorychlostního připojení zejména mimo velká města, nepříznivý 

poměr mezi cenou a kupní silou obyvatel, nízká kvalita nabízených služeb, které 

nemají garantovaný charakter, a nedostatečná nabídka služeb a obsahu a z ní plynoucí 

nedostatečná motivace uživatelů pořídit si vysokorychlostní připojení k internetu.

 stanoví konkrétní opatření na podporu jeho rozvoje. 

Součástí Národní politiky pro vysokorychlostní přístup k internetu je ustanovení tzv. 

dotačního titulu na rozvoj vysokorychlostního přístupu. Stát do něj plánoval vložit finance ve 

výši 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu (tj. přes 800 mil. Kč) k čerpání v průběhu 

                                                
6 tamtéž
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let 2006 až 2010. Fakticky bylo přiděleno cca 147 milionů v roce 2006, zbytek zůstal ve 

státním rozpočtu.7

Oproti původně předloženému návrhu byly z Národní politiky vypuštěny daňové 

odpočty. Na Portálu veřejné správy vznikl Národní vysokorychlostní server, který soustřeďuje 

informace o vysokorychlostním přístupu na území celé České republiky.

Definice vysokorychlostního internetu, se kterou Národní politika pracuje, je 

následující: takový druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který 

koncové uživatele neomezuje v tom, co a jak hodlají dělat, kdykoli to chtějí dělat. Za 

minimální hranici vysokorychlostního přístupu je od roku 2005 považována nominální 

rychlost 256 kilobitů za sekundu. 

V Národní strategii pro vysokorychlostní připojení se konstatuje, že vláda by její 

plnění měla pravidelně aktualizovat a hodnotit její plnění. 

První hodnocení za rok 2006 připravilo ministerstvo vnitra, do jehož působnosti tato 

strategie po zrušení ministerstva informatiky přešla. Vláda jej vzala na vědomí v červnu 

2007. Další hodnocení, za rok 2008, vzala vláda na vědomí v lednu 2009. Tato hodnocení se 

nezabývala problematikou broadbandu, byla pouze formální zprávou, která neřeší aktualizaci 

obsahu broadbandové strategie ani pokud jde o její cíle, ani pokud jde o samotnou definici 

broadbandu.

Poslední hodnocení Národní broadbandové strategie, tentokrát za rok 2009, vzala 

vláda na vědomí v polovině ledna 2011.  

   Konstatuje se v něm, že hlavní cíl strategie, kterým bylo dosažení penetrace 

broadbandu na úroveň 50 % populace, byl splněn dokonce již v roce 2008 (strategie tento cíl 

požadovala do roku 2010). Novinář Jiří Peterka toto hodnocení považuje za nadsazené, 

jelikož tento cíl byl vytyčen již v roce 2004 a od té doby ho nikdo neaktualizoval podle 

skutečného vývoje kolem nás, a dnes jsme s touto penetrací pod průměrem EU.  Nebyla 

aktualizována ani definice broadbandu, která tak zůstala na původních 256 kbit/s. 

Tímto posledním vyhodnocením Národní broadbandová strategie končí a vnitro již 

nebude dále předkládat hodnotící zprávy. 

                                                

7
PETERKA, Jiří., Národní broadbandová strategie končí, přijde Digitální Česko!
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Stát své další vize a záměry v oblasti broadbandu zahrne do širší koncepce, kterou 

připravuje resort průmyslu a obchodu v rámci státní politiky elektronických komunikací, jejíž 

označení bude „Digitální Česko“. Bude obsahovat tyto oblasti:

 budování a rozvoj sítí nové generace (sítí NGN, což úzce souvisí s problematikou 

broadbandu),

 využití tzv. digitální dividendy (tj. kmitočtů, uvolněných v důsledku vypnutí 

analogového TV vysílání) a priority státu ve správě spektra,

 digitalizaci rozhlasového a televizního vysílání

 další služby elektronických komunikací

Nová strategie by měla být poprvé představena na konferenci Milníky Digitální 

televize, která se bude konat na konci ledna 2011 v Praze. 

Na konci roku 2008 přišla Evropská komise v důsledku postupující krize s Plánem

evropské hospodářské obnovy. Na rozvoj broadbandu se počítalo s částkou 1 miliardy eur.  

K tomuto záměru byl v únoru 2010 vydán dokument FAQ, který obsahuje i tabulku 

zachycující dostupnost broadbandu v jednotlivých členských zemích v členění na města, 

předměstí a venkov. Pro Českou republiku zde vychází dostupnost na úrovni:

 98% v městech

 85% v příměstských oblastech

 75% ve venkovských oblastech

České republice připadlo asi 800 milionů korun, které se měly rozdělit mezi 

broadband a zemědělské projekty, tzv, Barrosův balíček. 

Jiří Paroubek ve svém projevu při zahájení konference ISSS v roce 2009 řekl:  

„V současné době považujeme za důležité urychlení dostupnosti širokopásmového Internetu 

a s tím související efektivní využití fondů, které na tento celoevropský cíl alokuje Evropská 

komise. Z tohoto důvodu je klíčovým úkolem urychlené zpracování jasné národní strategie 

rozvoje broadbandu, která bude čitelně a stručně charakterizovat národní potřeby ve vazbě na 

cíle Evropské unie. Národní strategie rozvoje broadbandu by měla umožnit co nejdříve 
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specifikovat či redefinovat konkrétní projekty jak na centrální, tak na krajské úrovni, které by 

efektivně využily disponibilní evropské zdroje."8

Tyto peníze chtělo získat také Ministerstvo zemědělství: „Přibližně 800 milionů korun 

by mohla získat Česká republika v příštích dvou letech od Evropské unie v rámci balíčku, 

který Brusel připravil v reakci na hospodářskou krizi. Prostředky jsou určeny na rozšíření 

Internetu na venkov a na takzvané „nové výzvy", což jsou biodiverzita, vodní hospodářství, 

obnovitelné zdroje energie, ale právě také i situace na trhu s mlékem,". 9  Prioritou 

Ministerstva zemědělství jistě není rozvoj broadbandu. 

Na tyto peníze si dělalo zálusk také Ministerstvo vnitra. Na konferenci ISSS 2009 se o 

nich zmínil tehdejší ministr vnitra Ivan Langer, který z uvedených peněz chtěl získal většinu 

na podporu rozvoje eGovernmentu v nejmenších obcích do 500 obyvatel, aby se i ony mohly 

plnohodnotně zapojit do fungování a využívání eGovernmentu. 

Jak to nakonec dopadlo? V červnu 2009 bylo rozhodnuto, že všechny peníze získá 

resort  zemědělství a na rozvoj broadbandu nebudou použity žádné finanční prostředky.

Na další plány státu v oblasti broadbandu a podpory jeho rozvoje si musíme ještě 

počkat. Určitou představu dává Předkládací zpráva k nynějšímu hodnocení: žádné peníze, jen 

lepší regulační prostředí a digitální dividenda10. 

Bezpečnost elektronických komunikací

Pro bezpečnost elektronických komunikací hodlala vláda:

Do konce roku 2004 ustanovit pracovní skupinu pro boj s počítačovou kriminalitou.

Do konce roku 2004 zpracovat Národní strategii informační bezpečnosti.

Průběžně vybavit postupně inteligentními čipovými kartami všechny pracovníky veřejné 

správy.

Do konce roku 2005 umožnit spolehlivé a bezpečné propojení orgánů veřejné správy (Intranet 

veřejné správy).

                                                
8 Paroubek, Jiří., Audio záznam zahájení konference ISSS 2009.

9 Finance.cz., Češi mohou z peněz EU na boj proti krizi získat 800 milionů korun.
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Do konce roku 2005 zavést do praxe jednotný bezvýznamový národní identifikátor.11

Národní strategie informační bezpečnosti ČR

Státní informační a komunikační politika - eČesko 2006 iniciovala vznik Národní 

strategie informační bezpečnosti ČR. Ta byla schválena vládou v říjnu 2005. Klade si za cíl 

zvýšit důvěru občanů a subjektů komerční i nekomerční sféry v informační společnost, zlepšit 

celkové řízení informační bezpečnosti, rozvíjet znalosti o informační bezpečnosti, zlepšit 

mezinárodní spolupráci, shromáždit a doporučit nejlepší praxi pro oblast řízení informační 

bezpečnosti, zajistit základní lidská práva při používání informačních a komunikačních 

technologií a podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Strategie formuluje snahy 

vlády ČR zavést cíle a směr informační bezpečnosti do praxe. Strategie vytváří společnou 

platformu pro zabezpečení informací veřejné správy, subjektů komerční i nekomerční sféry     

a jednotlivých občanů.

Intranet veřejné správy

Dalším opatřením zajišťujícím zvýšení bezpečnosti elektronických komunikací 

v eČesku 2006 bylo zavedení Intranetu veřejné správy (dnes Komunikační infrastruktura 

veřejné správy). Jeho cílem je bezpečná a ekonomicky výhodná datová i hlasová komunikace 

pro všechna pracoviště veřejné správy včetně přístupu k centrálním informačním zdrojům 

státu a efektivní rozvoj informačních systémů veřejné správy a možnost jejich vzájemného 

propojení a bezpečné výměny dat. 

Projekt budování intranetu se skládal ze dvou fází. V první fázi byla jednotlivá místa 

výkonu veřejné správy připojena do intranetu pomocí tzv. univerzálních přípojek. V této době 

byla účast institucí v projektu dobrovolná. Ve druhé fázi, známé pod názvem KIVS 2007, pak 

proběhla implementace služeb, které umožnily bezpečnou výměnu dat a služeb. V této fázi 

došlo k výrazné změně – byla zavedena povinnost všem institucím se do projektu zapojit.

V roce 2007 se zajistilo konkurenční prostředí v dříve monopolním KIVSu uzavřením 

tří rámcových smluv, což vedlo ke snížení cen za poskytované služby. Více v kapitole 5.3.2 

                                                
11 Státní informační a komunikační politika eČesko 2006. 

http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_275.html
http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_275.html
http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_275.html
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KIVS - „Komunikační infrastruktura veřejné správy je eGONův oběhový systém, bez něj by 

mu prsty nebyly nic platné"

Profesní čipové karty vedoucích a odborných pracovníků ve veřejné správě

Ke zvýšení bezpečnosti také mělo napomoci zavedení profesní čipové karty vedoucích      

a odborných pracovníků ve veřejné správě. Ty mají za úkol zrychlit služby poskytované 

veřejnou správou s odpovědností jednotlivých zaměstnanců veřejné správy za jejich činnost. 

Vlastnosti, funkce a obsah profesních čipových karet stanoví standardy ISVS na základě 

požadovaných cílů a přínosů. Základem jsou následující funkce:

 autentizace v informačních systémech veřejné správy (intranet veřejné správy, správní 

doména úřadu, samostatný počítač, programové aplikace úřadu)

 bezpečný nástroj pro zaručený elektronický podpis

 nástroj na ochranu informací a dat pomocí šifrování

 elektronická bezkontaktní identifikace pro vstup do budov

 vizuální kontrola

4.2.2 Informační společnost

V poslední době se v evropské ekonomice objevuje trend přechodu od ekonomiky 

zaměřené na prodej ke znalostní ekonomice - systému založenému na efektivním využívání         

a předávání znalostí a informací. Takový systém klade mnohem vyšší nároky na vzdělání            

a kvalifikaci občanů především v oblasti práce s informacemi a využívání moderních 

informačních technologií.

Nedostatečná představa o možnostech využívání počítače a internetu v domácnostech              

a strach z prvních začátečnických kroků je hlavní bariérou pro širší využívání těchto 

technologií v různých oblastech života. Jejich širší využívání však může výrazně pomoci           

v řešení různých aktuálních problémů v ekonomické a sociální oblasti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním cílem by mělo být zvýšení základní počítačové 

gramotnosti. Dosáhnout toho kromě systematické podpory informační vzdělanosti na všech 

stupních škol by měl pomoci Národní program počítačové gramotnosti. Stejně tak by 

prioritou mělo být rozšiřování výpočetní techniky ve školství, které je součástí Státní 



40

informační politiky ve vzdělávání. Vhodné využívání moderních technologií ve výuce se 

projeví schopností žáků zvládnout učivo za kratší čas a lepší schopností zpracování informací. 

Shromažďování, trvalé uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních dokumentů 

jako důležité složky kulturního dědictví je dalším krokem ke vzdělanostní společnosti. 

Knihovny   a další paměťové instituce by měly zajistit rovný přístup k tradičním i 

elektronickým informačním zdrojům pro oblast vzdělávání, výzkumu, vývoje a podnikání.

Informatizace škol

Pro informatizaci škol hodlala vláda:

Co nejdříve dokončit připojení všech škol a vzdělávacích institucí (včetně knihoven) 

k internetu.

Co nejdříve dokončit vybavení škol a vzdělávacích institucí a knihoven ICT, s cílem 

dosáhnout alespoň evropského průměru vybavenosti a udržet jej (u škol zejména v počtu žáků 

na počítač, počtu učitelů na počítač, počítačů na školu a učebnu).

Do konce roku 2004 dokončit přípravu základních výukových programů pro jednotlivé 

předměty a oblasti výuky a vzdělávacích portálů.

Do konce roku 2005 zvyšovat rychlost připojení škol, vzdělávacích institucí                       a 

knihoven k internetu, s cílem dosáhnout alespoň evropského průměru v rychlosti připojení.

Průběžně systematicky zvyšovat informační gramotnost učitelů, podporovat certifikaci jejich 

znalostí.

Průběžně zvyšovat schopnost škol využívat ICT, technologie e-learningu                          a 

vzdělávacího softwaru, včetně jejich zavádění do výuky.12

Internet do škol (INDOŠ)

Projekt Internet do škol byl součástí vládních podpůrných opatření realizovaných         

v rámci první etapy programu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Fungoval 

v letech 2001-2005 a zapojilo se do něj 3 620 škol vybraných Ministerstvem školství. 

Hlavním záměrem bylo vytvoření vhodného prostředí pro samostatnou práci učitelů a žáků, 

                                                
12 tamtéž
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pro další vzdělávání učitelů a pro spolupráci škol. Celé školy (třídy, zájmové kroužky ...)

měly spolupracovat s ostatními školami a účastnit se národních a mezinárodních projektů. 

Internet do škol měl toto nejen umožnit, ale také podporovat. Vzhledem k tomu, že školy byly              

k Internetu připojeny prostřednictvím vnitřní sítě, školního intranetu, měly k dispozici pouze 

omezené služby Internetu (www a elektronickou poštu), což jim znemožňovalo se projektů 

účastnit. Nemohly ani využít výukové materiály na Internetu. Rychlost připojení byla pouze 

64 kbps na školu.

Realizátorem projektu bylo sdružením dvou dodavatelů, a to společnosti AutoCont On 

Line, a.s. a Český Telecom, a.s. (dnes Telefónica O2 ČR). Ten zajišťoval školám dodávku 

těchto služeb:

 vybudování počítačové sítě LAN na škole;

 využívání výpočetní techniky, tj. zejména serveru, žákovských počítačů, učitelského 

počítače, tiskárny a dalších aktivních prvků počítačové sítě; součástí 

využívání/pronájmu je i záruční servis zmíněných počítačů a technologií;

 možnost legálně využívat programové vybavení na zmíněném serveru a počítačových 

stanicích; připojení sítě na Internet, prostřednictvím uzavřené školské sítě, 

provozované společností Český Telecom, a.s.;

 služby vzdálené správy počítačové sítě v jednotlivých školách prostřednictvím 

dohledového centra včetně centrální pomoci při řešení závad a problémů 

prostřednictvím hotline, dále zajištění ochrany počítačů a sítě před napadením viry či 

útokem z Internetu;

 metodická podpora ICTK správců učeben.13

Školy zapojené do projektu byly označovány jako „zelené školy“ a byly podle 

velikosti rozděleny do tří kategorií – A, C, E. Každá kategorie měla určenu architekturu 

dodané učebny, a to:

 škola typu A: 3 žákovské a 1 učitelský počítač,

 škola typu C: 6 žákovských počítačů, 1 učitelský počítač a server,

                                                
13 Indoš – Internet do škol.  
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 školy typu E: 10 žákovských počítačů, 1 učitelský počítač a server,

V průběhu projektu měly školy možnost připojit ke spravované technice i další 

výpočetní techniku školy. Tento krok byl nazýván „integrace". Tuto možnost využila pouze 

část škol. Pro malé školy tvořila výpočetní technika dodaná v rámci projektu většinou veškeré 

počítačové vybavení školy. 

Standardní služby generálního dodavatele byly na základě smlouvy hrazeny přímo 

Ministerstvem školství a pro školy byly bezplatné. Vztah mezi jednotlivými školami                    

a generálním dodavatelem byl upraven prováděcími smlouvami.

Poskytování služeb bylo časově omezeno na tři roky od doby, kdy byla výpočetní 

technika na příslušné škole generálním dodavatelem zprovozněna. Z toho vyplynulo, že            

v období od března do listopadu 2005 mělo být postupně ukončeno poskytování služeb na 

jednotlivých školách.

Smluvní strany se dohodly, že pro bezproblémové ukončení projektu a pro hladký

přechod škol na standardní „poprojektový" způsob zajištění provozu výpočetní techniky není 

postupné ukončování vhodné. Proto byly podepsány smluvní dodatky, na jejichž základě byl 

projekt Internet do škol na všech školách ukončen k 31. srpnu 2005.

V rámci těchto dodatků byla rovněž domluvena nabídka služeb, která měla pomoci

řešit „zeleným" školám situaci po ukončení projektu. Jednalo se o nabídku, o jejímž přijetí či 

odmítnutí rozhodovala – na rozdíl od samotného projektu - sama škola. Internet školám hradil 

stát do konce roku 2006.

Po skončení projektu bylo třeba dořešit také převod technologií do majetku školy. Dle 

smluvních ujednání byly všechny dodané počítače, žákovské i učitelské dány škole do nájmu 

a jejich vlastníkem je i  nadále společnost AutoCont On Line, a.s. Nad rámec smluvních 

ujednání AutoCont On Line zajistil na základě žádosti školy převod všech zbývajících

technologií, tedy serveru, tiskárny a záložního zdroje. Převod všech těchto technologií do 

majetku školy byl uskutečněn formu prodeje za symbolickou částku 1 Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v roce 2008 podrobný plán na 

realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro 

období 2009 - 2013. Akční plán má název Škola pro 21. století. Podle tohoto plánu by  měly 

být v letech 2009 až 2013 uvolněny více než tři miliardy korun na nákup počítačů, internetové 
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připojení, vzdělávání učitelů v oblasti internetových technologií a výuku informatiky. Školy 

by si měly na vybavení učeben a nákup počítačů přispět také z vlastních rozpočtů. Připojení 

na internet bude základním a středním školám hradit ministerstvo pouze zčásti formou 

příspěvku. Školy si pak mohou samy vybrat, který z operátorů jim připojení zajistí. 

Informační gramotnost, e-learning, řešení problému digital divide

Pro zvýšení informační gramotnosti hodlala vláda: 

Do roku 2006 rozšířit základní informační gramotnost (na úrovni NPPG) alespoň na polovinu 

obyvatelstva.

Do roku 2006 dosáhnout základní certifikace počítačových znalostí u vedoucích          a 

odborných pracovníků veřejné správy.

Do konce roku 2004 přijmout daňové zvýhodnění pro domácí počítače a domácí připojení 

k internetu.14

„Digital divide“

je označení pro rozdělení společnosti, kdy určitá část obyvatel není informačně 

gramotná (či je nedostatečně informačně gramotná), nebo je určité části společnosti upřen 

přístup k informačním technologiím, což ji výrazně omezuje v jejích možnostech oproti 

informačně gramotným spoluobčanům. Osoby bez možnosti přístupu k Internetu jsou 

diskriminovány tím, že nemají přístup k aktuálním informacím, nemohou získávat další 

znalosti, nemohou používat elektronickou komunikaci s přáteli, spolupracovníky, s lidmi, se 

kterými mají společné zájmy.  

Prioritou vlád zemí EU i celé Evropské unie v oblasti informační gramotnosti je 

zamezit prohlubování „digital divide“ pomocí celoživotního vzdělávání nejširších vrstev 

obyvatelstva v této oblasti. 

                                                
14 Státní informační a komunikační politika eČesko 2006 
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Z důvodové zprávy společnosti Eurostat vyplývá, že „digital divide“ je nejvýraznější 

podle těchto linií: věku, vzdělání, místa bydliště a celkové ekonomické situace země. Obecně 

platí: „Ti, kdo disponují výkonnými prostředky informačních technologií, mají mnohem širší 

přístup k informacím; ti, kdo jimi nedisponují, se ocitají v izolaci. Platí to o jednotlivcích, 

celých státech a regionech Země. Jedním z úkolů vlád a zákonodárců je vstupovat do tohoto 

systému tak, aby zajistili fungování státu i ochranu práv jednotlivce.“15

Národní program počítačové gramotnosti

Znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi se označuje jako 

počítačová gramotnost. Je klíčová pro zaměstnanost, její neznalost bývá často hlavní příčinou 

nezaměstnanosti starší ročníků, absolventů škol a lidí s nižším vzděláním.

V letech 2003 – 2006 stát prostřednictvím Ministerstva informatiky uskutečňoval Národní 

program počítačové gramotnosti, kurzy základů práce s počítačem a internetem určené široké 

veřejnosti. Většina absolventů byla starší 40 let a nejvíce absolventů spadalo do věkové 

skupiny 51 – 60 let. Většinu z nich přihlásil do projektu jejich zaměstnavatel.

Kurzy probíhaly na 256 místech v celé České republice a prošlo jimi více než 190 000 

absolventů. Pro širokou veřejnost byly cenově dostupné, za jeden dvouhodinový kurz zaplatil 

zájemce 100,- Kč. Ministerstvo informatiky přispívalo školitelům částkou 417,- Kč na 

každého proškoleného občana.

Kurzy byly dvouhodinové, vedené lektory, kteří vedli účastníky k základům práce 

s počítačem a s internetem (např. vyhledávání na internetu, užívání elektronické pošty). 

Zájemci se mohli přihlásit na kurzy Základy práce s PC, Texty v počítači a Internet a email          

a od roku 2005 Občan, úředník, Portál veřejné správy. Tento kurz měl seznámit občany 

s Portálem veřejné správy a naučit je využívat možností, které poskytuje, např. vyhledávat 

informace v zákonech, řešit různé životní situace s pomocí internetu, komunikovat s úřady 

prostřednictvím e-podpisu a e-podatelny nebo podávat daňová přiznání přes internet. Součástí 

NPPG byly také speciální kurzy pro zdravotně postižené.

V archivu webových stránek Ministerstva informatiky jsou dostupné učební texty ke 

kurzům NPPG. Tyto texty je možné si stáhnout pro ryze soukromé účely – ke studiu. 

Dostupné jsou učební materiály Internet a e-mail, Texty v PC a Základy práce s PC.

                                                
15 MATOUŠOVÁ, Miroslava., Svoboda informací jako téma informační politiky. 

http://www.micr.cz/nppg.html
http://www.micr.cz/nppg.html
http://www.micr.cz/nppg.html


45

Vzhledem k délce kurzu se jistě nedalo čekat, že udělají z počítačových laiků zdatné 

uživatele. Smyslem těchto kurzů bylo uvést úplné začátečníky do světa počítačů a ukázat jim, 

že se jich nemusí bát, měly jim pomoci překonat počáteční bariéru na cestě k dalšímu 

počítačovému vzdělávání. 

ECDL - European Computer Driving Licence

je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování 

počítačové gramotnosti. Vznikla v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s 

prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová 

gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl 

informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a 

efektivně využívat. Testování počítačových znalostí probíhá již od roku 1997. Certifikát 

deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální 

znalostní kritéria pro práci s počítačem kdekoliv v zemích EU. Tím získává konkurenční 

výhodu při hledání zaměstnání a při změně pozice v zaměstnání. Zaručuje, že vlastník 

takového dokladu má znalosti očekávaného rozsahu. ECDL se skládá celkem ze 7 modulů:

 Modul 1 – Základy informačních technologií

 Modul 2 – Používání PC a správa souborů

 Modul 3 – Textový editor (MS Word)

 Modul 4 – Tabulkový kalkulátor (MS Excel)

 Modul 5 – Databáze (MS Access)

 Modul 6 – Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace

 Modul 7 – Služby informační sítě – Internet

Certifikát získá ten uchazeč, který úspěšně složil testy ze všech sedmi modulů, a jeho 

platnost je časově neomezená. Získat lze také  Osvědčení ECDL Start. Tento dokument 

dokládá, že jeho držitel úspěšně složil testy z libovolných čtyř modulů ECDL. Toto osvědčení 

není ekvivalentem ECDL Certifikátu a platí pouze na území ČR. V České republice bylo 
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vydáno již více než 41 tisíc indexů ECDL a vystaveno přes 30 tisíc Certifikátů ECDL                  

a Osvědčení ECDL Start.16

Projekt internetizace knihoven

Internetizace knihoven výrazně proměňuje charakter práce knihoven, rozšiřuje jejich 

využití a obohacuje rozsah informací, které je možno získat.

Základním cílem projektu je vytvořit ve všech knihovnách informační centra obcí, 

které budou poskytovat všem občanům bez rozdílu srovnatelný rozsah a kvalitu informačních 

služeb. 

Připojení knihoven umožní vytvořit alternativní nabídku míst veřejného přístupu 

k internetu a rozšíří možnosti přístupu obyvatel k informacím z veřejné správy.

Při realizaci projektu se předpokládá těsná spolupráce s krajskými knihovnami                      

a knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí, které zajistí rozšíření informací             

o projektu mezi provozovateli knihoven svého regionu a poskytnou konzultace 

k problematice provozu veřejné internetové stanice.

V dubnu 2007 bylo do projektu internetizace zapojeno 3 362 knihoven z celkového 

počtu 6 087 evidovaných knihoven, přičemž 70% z nich má vysokorychlostní připojení a 127 

knihoven je připojeno přes satelit. Realizace přípojek je podmíněna zájmem a technickou 

připraveností knihovny. Často se stávalo, že knihovna sice měla přípojku, ale neměla 

potřebné technické vybavení, jelikož vybavení musí zajišťovat zřizovatel knihovny.

Červen 2007 byl poslední měsíc, kdy si knihovny o připojení mohly požádat, a to by 

mělo být hrazeno ze státního rozpočtu do roku 2015. Všechny přihlášené knihovny měly být 

připojeny do prosince 2007. Tento termín se nepodařilo realizovat a byl prodloužen do konce 

roku 2008. Knihovny, které měly podanou žádost a nebyly připojeny, byly v určitém 

přechodném stavu.

Projekt internetizace knihoven (PIK) vznikl na základě úkolu Ministerstva Informatiky 

(MI) k plnění cílů Státní informační a komunikační politiky ČR – eČesko 2006. Cílem tohoto 

projektu je připojení všech knihoven evidovaných dle knihovního zákona  č. 257/2001 Sb., 

                                                

16
Noska, Martin., Předseda Evropské komise podpořil koncept počítačové gramotnosti ECDL.
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tak aby byly schopny splnit podmínky stanovené tímto zákonem v §4, odst. 1, písmeno d)       

–  umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný 

přístup, pomocí telekomunikačního zařízení – v termínu stanoveném rovněž tímto zákonem          

v §24, odst. 2, tj. do 31. 12. 2007. Nesplnila-li knihovna uvedenou povinnost nejpozději do     

31. prosince 2007, ministerstvo její zápis v evidenci knihoven zrušilo.  Neevidované 

knihovny nemohou žádat o dotace ze státních prostředků a nemohou využívat výjimky ze 

zákona  č. 563/1991 Sb. o účetnictví týkající se revize knihovního fondu.

Jak bylo možné se k internetu připojit a za jakých podmínek? Z minulých zkušeností 

je jasné, že internetové připojení nebylo vždy bez problémů, především pokud jde o 

bezpečnost. Dnes už je metodika připojování k internetu propracována natolik, že 

bezpečnostní rizika jsou z větší části eliminována. Žadatel získá bezpečné připojení 

k Internetu (pro zvýšení bezpečnosti připojení jsou použita dostupná technická zařízení –

dvoustupňová ochrana pomocí firewallu, proxy brány, IDS sondy pro detekci průniku 

neoprávněných uživatelů, antivirová ochrana e-mailu a na proxy branách, apod.)

Kdo mohl získat internetové připojení? Jaké byly podmínky internetizace? Žadatelem               

o připojení knihovny v rámci PIK mohly být knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb., 

knihovní zákon. Za knihovny a instituce, které nejsou samostatnými právnickými osobami, 

podává žádost provozovatel nebo zřizovatel. Žadatel musí zajistit další provoz veřejné 

internetové stanice po uplynutí 36 měsíců provozu. Internetové připojení musí být využito 

především pro zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb dle knihovního 

zákona  ( Zákon č. 257/201 Sb.). Internetové připojení nelze využít na realizaci komerčních 

projektů, např. na provoz internetové kavárny, připojování dalších subjektů apod.

Knihovna, jakožto nezisková organizace, nemůže požadovat poplatky za služby,               

za jejichž poskytování sama nehradí náklady ( viz §4, ods. 1,2 a 4 knihovního zákona). 

Projekt PIK v roce 2007 pokračoval podle Usnesení vlády č. 1032/2006 o pokračování 

projektu internetizace knihoven do roku 2015. Záměrem je trvalá úhrada provozu připojení 

knihoven, která bude poskytována v plné výši ze státního rozpočtu. Projekt internetizace 

knihoven je součástí KIVSu a ministerstvo vnitra hradí 1 150,- Kč měsíčně za knihovnu.  

V současné době jsou všechny knihovny připojovány rychlostí 2048/256 kbit/s. Má-li 

knihovna zájem o vyšší rychlost, může si připlatit měsíčně 535,50 Kč za rychlost 3072/256 

kbit/s nebo 1 059,-Kč za rychlost 4096/512 kbit/s. Rychlost připojení se bude v příštích letech 

postupně zvyšovat. Národní knihovna v Praze uvažuje také o nákupu licencí na elektronické 



48

informační zdroje (např. na bázi Anopress TamTam a další), které by byly volně k dispozici 

v knihovnách zapojených do PIK. V současné době je na Ministerstvu kultury připraven 

materiál do vlády k převzetí PIK z Ministerstva vnitra na Ministerstvo kultury.

Důležitým realizačním článkem v rozvoji internetizace jsou kraje. Jak se angažují 

v této oblasti? V jednotlivých krajích je situace velmi odlišná.

Postoj krajů k projektu internetizace knihoven se pohybuje od jasně zamítavého 

stanoviska až k optimální situaci, kdy projekt podává přímo kraj. I u krajů, které plánovaly 

projekt podat, existovalo několik modelů výsledného řešení – od provázání projektu 

s projektem budování infrastruktury obcí přes internetizaci knihoven a současně dalších 

veřejně přístupných míst, až po čistou internetizaci knihoven.

V Moravskoslezském kraji se internetizace knihoven řešila především prostřednictvím 

regionální funkce. Její přínos pro pověřené i obsluhované knihovny je veskrze kladný. Osobní 

kontakty a jednání se zřizovateli a samotnými knihovníky přinášejí velmi dobré výsledky.         

Za dobu trvání regionálních funkcí se podařilo připojit v Moravskoslezském kraji zhruba    

392 knihoven ze 422, což činí 93%. Z celkového počtu připojených knihoven využilo PIK   

299 knihoven (91%). 30 knihoven (9%) zatím není připojeno.17

Z pilotních projektů, kdy byly knihovny v malých obcích vybaveny připojením 

k internetu, vyplývá, že po jeho zavedení nastal čtyřnásobný až pětinásobný nárůst 

návštěvnosti knihovny v průběhu několika měsíců. Možnost využívat internet významně 

přispěla ke zvyšování informační gramotnosti občanů v místě nebo v přilehlých obcích a

snížila handicap v přístupu obyvatel k novým technologiím.

4.2.3 Moderní veřejné služby on-line - služby eGovernmentu

V oblasti eGovernmentu hodlala vláda:

 Do konce roku 2004 připravit legislativní úpravu pravidel pro výměnu dat mezi 

orgány veřejné správy a postavení základních registrů veřejné správy.

Do roku 2005 propojit základní informační systémy subjektů veřejné správy dostatečně 

efektivním, spolehlivým a bezpečným způsobem.

                                                
17 Šedá, Marie., PIK – Projekt internetizace knihoven : Dlouhá cesta.
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Do konce roku 2004 umožnit přístup k autorizovaným výpisům z registrů a rejstříků veřejné 

správy, které občané potřebují pro vyřizování agend, z kontaktních míst veřejné správy a 

z poboček České pošty.

Do roku 2006 zpřístupnit prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) alespoň následující 

on-line služby pro občany:

 služby portálového typu poskytující pomoc veřejnosti při řešení životních situací,

 možnost podání daňových přiznání z příjmů fyzických osob,

 žádost o vystavení osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad aj.),

 možnost oznámení změny adresy on-line a na jednom místě,

 žádosti o sociální dávky,

 služby související s veřejným zdravotnictvím,

a následující služby pro podniky:

 vyřizování a realizace plateb sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců,

 podávání daňového přiznání z příjmů právnických osob,

 podávání k dani z přidané hodnoty a spotřební dani,

 zjednodušení vyplňování a podávání statistických výkazů on-line,

 elektronická celní deklarace.18

Portál gov 

Na podzim 2003 zpřístupnilo Ministerstvo informatiky veřejnosti Portál veřejné 

správy, který by měl občanům v mnohém ulehčit komunikaci s úřady elektronickou cestou. 

Vznikl na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy                  

a poskytuje tak ověřené a státem garantované informace. Po zrušení Ministerstva informatiky 

se správcem portálu stalo Ministerstvo vnitra. 

Jedná se o elektronickou bránu do úředního světa České republiky. Jejím smyslem je 

pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Informace zde zveřejněné 

jsou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Portál najdeme na adrese www.portal.gov.cz

                                                
18 Státní informační a komunikační politika eČesko 2006 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=365%2F2000&number2=&name=&text=
http://www.portal.gov.cz/
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Portál veřejné správy má dvě základní funkce:

 informační

 transakční

Informační část portálu 

V této části portálu nalezneme novinky z veřejné správy a ze samotného portálu a 

obecné informace o České republice. Pokud hledáme konkrétnější informace, můžeme si 

vybrat z těchto aplikací:

Adresář

Tato rubrika je seznam jednotlivých orgánů veřejné správy a správních měst a obcí. 

Obsahuje kontakty a spojení na orgány státní správy a samosprávy. Aplikace umožňuje 

fulltextové vyhledávání, je možné však také vyhledávat podle regionů či podle druhu úřadu. 

V navigaci podle regionů jsou úřady tříděny podle krajů a dále abecedně podle okresů, 

obvodu obce s rozšířenou působností, obvodu obce s pověřeným obecním úřadem a podle 

názvu úřadu v daném regionu.  V navigaci podle druhu úřadu jsou úřady seřazeny abecedně. 

Uživatel může vyhledávat v adresáři také podle činnosti úřadů. Lze zde vyhledat činnosti, 

které vykonávají konkrétní úřady veřejné správy. Agendy úřadů zveřejňované na Portálu jsou 

činnosti, které vykonávají konkrétní úřady (odbory, oddělení). Tyto informace jsou doplněny 

kontaktními údaji a ve většině případů také úředními hodinami. V případě zjištění chybných 

údajů má uživatel možnost využít službu Změnové řízení, která se nachází pod kartou 

příslušného úřadu a která umožní provést opravu.

Můžeme zde dohledat také některé zajímavosti, jako např. první písemnou zmínku        

o obci, nadmořskou výšku, průměrný věk občanů apod. Zdrojem těchto informací je Český 

statistický úřad. Tato část portálu obsahuje také obecné informace o České republice,                    

o politickém systému České republiky - o prezidentovi, parlamentu, vládě, ministerstvech, 

krajích, a najdeme zde také informace o Evropské unii. 

Základní informace, jako je počet obyvatel, hlavní město, úřední jazyk, složení 

obyvatelstva, základní údaje z historie, informace o průmyslu, kultuře, HDP apod. bychom 

však hledali marně.
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Zákony

Tato část portálu je určena především laické veřejnosti. V této aplikaci lze vyhledávat 

zákony České Republiky ze Sbírky zákonů podle čísla předpisu, části sbírky, názvu předpisu 

či fulltextem. Najdeme zde také odkaz na přehled nových předpisů ze Sbírky zákonů a odkaz 

na vybrané předpisy se zásadním významem, např. Ústava ČR apod.

Další odkaz se týká věstníků, které vydávají kraje. Uživatel je navigován odkazy na 

jednotlivé kraje, nebo může věstník vyhledat pomocí čísla předpisu či fulltextem. 

Další část aplikace Zákony se týká Evropské unie. Zde je k dispozici Smlouva                             

o přistoupení k EU a sekce s odkazy na právní texty a dokumenty EU.

Zákony jsou dostupné volně ke stažení. 

Životní situace 

  Tato součást portálu slouží k usnadnění každodenního života občanů, cizinců                          

a podnikatelů. Jsou zde obsaženy metodické návody, které vysvětlují, jak komunikovat                 

s úřady, dále rady uživatelům o tom, co, kde a jak vyřídit, jaké náležitosti k tomu budou

potřebovat, jaké doklady si vzít s sebou, které formuláře je nutné vyplnit, jak jsou služby 

zpoplatněny, atd. Tyto návody jsou přístupné dálkově prostřednictvím internetu na jednom 

místě.

Návody jsou řazeny tematicky podle uživatele – odkazy Cizinec, Občan, Podnikatel. 

Každý z nich je dále tematicky rozdělen na odkazy další. Uživatel má opět možnost 

vyhledávat v této aplikaci fulltextem.. 

Návody jsou vytvářeny, aktualizovány a garantovány orgány veřejné správy a 

následně kontrolovány redakcí portálu. Ke dni 22. 1. 2011 obsahovala tato aplikace 470

návodů na postup při jednání s orgány veřejné správy. 

Mapové služby 

Součástí portálu je podrobná mapa ČR, která kombinuje klasické grafické 

mapy, používané v hrubších měřítkách, s ortofotomapou, která se zobrazuje na nejvyšším 

stupni podrobnosti. Mapy nabízejí možnost využít přehlednosti schematického zakreslení 

a zároveň se podívat, jaká je realita. Všechny mapy jsou obsahově garantované, aktualizované 

a podrobně popsané. Navíc nabízejí možnost textově vyhledávat, měřit vzdálenosti a mnoho 

dalšího. Stejně tak lze využít mapy věnované specifickým tématům (chráněná území, 
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geologická činnost, hustota zalidnění atp.). Jako první v republice zpřístupnil Portál 

interaktivní mapu hřbitovů. Pomocí mapových služeb lze dohledat také informace                  

o městech, obcích a úřadech, např. kontaktní údaje, úřední hodiny, informace o odborech 

městských a obecních úřadů.

Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě

Jedná se o moderní informační zdroj, který slouží odborné i široké veřejnosti. 

Obsahuje nejčastěji používané pojmy z oblasti veřejné správy. Má výkladový charakter. Je 

doporučeným zdrojem existujících pojmů při tvorbě nových právních předpisů.  

Další aplikace

Další aplikace, které spadají do informační části portálu, jsou aplikace Obchodní 

věstník, Veřejné zakázky, Katalog informačních zdrojů, Práce, Náhled do katastru 

nemovitostí, Krizové řízení, Dopravní zpravodajství, Povodňové zpravodajství a e-

learningové kurzy. 

Transakční část portálu

slouží k elektronické komunikaci (elektronické podávání) mezi občany nebo firmami              

a orgány veřejné správy. Slouží také ke komunikaci v rámci veřejné správy mezi jednotlivými 

úřady, které si tak ušetří práci spojenou s převáděním dat z papírové do elektronické podoby. 

Samostatnou oblastí podání je také výměna dat mezi samotnými orgány veřejné správy, což 

opět usnadňuje úřadům práci např. prostřednictvím vzájemné výměny potřebných informací, 

které již byly jednou poskytnuty.  Tyto elektronické služby mají umožnit vyřízení co 

nejširšího okruhu agend elektronickou cestou. Občané nebo firmy již nemusí podávat klasické 

papírové formuláře, ale mohou podávat informace orgánům veřejné správy elektronickou 

cestou.

Transakční část je řešena centrálně; uživatelé mohou k jednotlivým elektronickým 

službám přistupovat jednotně, za pomoci jednoho způsobu komunikace, jednoho 

přihlašovacího jména i hesla. Elektronická podání tak vytváří jednotný a bezpečný vstupní 

bod do veřejné správy.
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Pro využívání služeb elektronické veřejné správy ČR je nutné se na Portálu veřejné 

správy zaregistrovat, a to jako občan (pro využívání služeb veřejné správy pro osobní účely), 

jako organizace (pro využívání služeb veřejné správy pro komerční účely v případě 

živnostníků      a zaměstnavatelů, nebo pro potřeby subjektů jako nadace apod.), a jako 

zástupce (pro využívání služeb veřejné správy jako osoba zplnomocněná zastupovat ve 

vybraných věcech statutární orgány obchodních společností a občany). Po registraci lze 

zasílat a přijímat formuláře z úřadů veřejné správy s využitím identifikátoru uživatele nebo s 

využitím digitálního certifikátu. Uživatelé mají také možnost komunikovat s jednotlivými 

úřady prostřednictvím webových formulářů, které mohou být umístěny na webových 

stránkách příslušného úřadu veřejné správy.

Jaké elektronické služby můžeme využívat?

První elektronická služba portálu byla připravena ve spolupráci s Českou správou 

sociálního zabezpečení. V současné době (k 22. 1. 2011) jsou na Portálu veřejné správy           

v aplikaci Elektronická podání dostupné:

- služby České správy sociálního zabezpečení: Evidenční listy důchodového pojištění, 

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění a Přehled o příjmech               

a výdajích osob samostatně výdělečně činných,

- služby Ministerstva průmyslu a obchodu: Roční výkaz o poštovních službách 

- služby Ministerstva financí: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů fyzických osob A a B, 

Daň z příjmů právnických osob, Daň silniční, Daň z nemovitostí, Oznámení                           

o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám a Obecné písemnosti určené pro 

finanční úřad,

- služby Generálního ředitelství cel: Celní správa - Intrastat (za účelem statistiky obchodu 

se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie),

Elektronické podání daňových přiznání ke spotřebním daním.  

- služby Ministerstva dopravy: eTesty (výsledky zkoušek uchazečů o řidičské oprávnění -

není určeno pro veřejnost, jen pro komisaře),

- služby Ministerstva životního prostředí: ISPOP - webový portál Integrovaného Systému 

Plnění Ohlašovacích Povinností je nástupnickým systémem informačního systému 

Centrální ohlašovna. Zajišťuje příjem a zpracování vybraných ohlašovacích povinností 

(evidencí, hlášení) z oblasti životního prostředí a další distribuci hlášení dotčeným 

institucím státní a veřejné správy. 
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Další elektronické služby:

Koncesionářské poplatky - stránky, kde o nich získáme všechny potřebné informace.

Státní sociální podpora - formuláře a žádosti - formulář služeb zaměstnanosti pro občana, 

zaměstnavatele a cizince, státní sociální podpora, sociální služby, registrace sociálních služeb 

a podpora v hmotné nouzi.

Přes elektronický formulář lze podat podnět Veřejnému ochránci lidských práv.

Zápis do obchodního rejstříku a pro potřebu soudní spolupráce v civilních věcech v rámci 

EU - odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti. 

Ministerstvo vnitra plánuje zrušení transakční části portálu veřejné správy, protože 

podle něj ho nahrazuje informačním systémem datových schránek. Provoz transakční části 

portálu stojí vnitro 40 miliónů korun ročně, které by tímto chtělo ušetřit. Hlavní uživatel 

transakční části portálu je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která však opakovaně 

deklarovala, že chce zůstat u portálu. Jako důvod uvádí dlouhodobou spolehlivost a vysokou 

bezpečnost systému, který je dostupný 24 hodin denně sedm dní v týdnu, umožňuje okamžité 

opravy a nová podání. Dalším argumentem ČSSZ je, že její klienti si na komunikaci přes 

ePodání zvykli. Od roku 2005, kdy ČSSZ na tento způsob elektronické komunikace přešla, 

přijala více než 35 miliónů elektronických formulářů. Systémy uživatelů ePodání jsou 

uzpůsobeny této komunikaci a při přechodu na podání přes datové schránky by se musely 

předělat, na což by byly nutné nemalé náklady. ČSSZ vyčíslila své náklady na zavedení 

současné podoby ePodání přes transakční část portálu na 66 miliónů korun. 19

Hlavní úkolem Portálu veřejné správy je tvořit elektronickou bránu do veřejné správy, 

být centrálním bodem, kde občané získají informace poskytované veřejnou správou. Tuto 

funkci plní dobře, počet úkonů, které lze přes Portál provést elektronicky, neustále narůstá. 

Roste také počet občanů, kteří využívají tuto formu komunikace s úřady. Druhým úkolem 

Portálu je informovat. Informační část je první, co uživatelé vidí, proto by neuškodilo ji ještě 

vylepšit, hlavně část podávající obecné informace o České republice.

                                                
19 Česká správa sociálního zabezpečení., Zavedení datových schránek nemá žádný vliv na doručování 

prostřednictvím Portálu veřejné správy.
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Český Portál veřejné správy můžeme srovnávat s portály vyspělých zemí, což se o 

veřejné správě jako celku říct zatím nedá.

Elektronické zadávání veřejných zakázek (e-procurement)

V oblasti e-procurementu hodlala vláda: 

 Do roku 2006 používat elektronická tržiště v celé oblasti veřejné správy pro všechny 

druhy nákupů v ceně nad 100 000 Kč.20

Elektronické tržiště (e-procurement)

Jeho smyslem je zajistit efektivnější vynakládání finančních prostředků státu na 

informační    a komunikační technologie. Je určeno pro orgány veřejné správy při nákupech 

do dvou milionů korun. Licenci k provozováni v České republice obdržely tři subjekty: Ally 

Trade, B2B Centrum.cz a CenTrade, ten však k 1. 1. 2007 ukončil svoji činnost.

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

V oblasti e-zdravotnictví vláda hodlala:

 Postupně nahradit stávající průkazky pojištěnců zdravotních pojišťoven čipovými 

kartami kompatibilními se standardem EU.

Do konce roku 2006 vybudovat informační síť propojující střediska poskytování zdravotní 

péče v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení veřejných zdravotnických dat a koordinaci 

aktivit v případě ohrožení zdraví a života.

Do konce roku 2005 uvést do provozu systém poskytování veřejných zdravotnických 

informací.21

                                                
20 Státní informační a komunikační politika eČesko 2006

21 tamtéž
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Elektronické zdravotnictví (tzv. eHealth) je souhrnný pojem pro řadu nástrojů, které 

jsou založeny na komunikačních technologiích. Cílem elektronického zdravotnictví je 

zlepšení prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení zdraví. 

V současné době se o problematice eHealth diskutuje na evropské úrovni. Byly 

zřízeny pracovní skupiny, které mají za úkol zapojit do eHealth všechny členské státy. 

Na začátku ledna 2011 vstoupil do své pilotní fáze evropský projekt elektronického 

zdravotnictví epSOS (Smart Open Services for European Patients). Projekt je zaměřen na 

vytvoření interoperability jednotlivých systémů elektronických zdravotních záznamů                               

v Evropě pro přeshraniční výměnu a zajištění bezpečnější zdravotní péče pacientům i mimo 

jejich domovský stát. Česká republika se pilotní fáze účastní v zastoupení společnosti IZIP, 

a.s. s projektem Elektronických zdravotních knížek. 

Hlavní výhodou elektronizace ve zdravotnictví je efektivnější uložení informací               

a jejich snadnější pozdější vyhledání či ověření a zároveň zefektivnění poskytování zdravotní 

péče lékaři. Dostupné informace v rámci jednotlivých subsystémů eHealth (jako elektronická 

dokumentace, elektronická preskripce apod.) přispějí k účelnějšímu léčení a omezení plýtvání 

nadbytečné případně duplicitní zdravotní péče a tím se sníží růst výdajů ve zdravotnictví. 

Informace o pacientovi jsou přístupné v jakoukoliv dobu a z jakéhokoliv místa, které je na 

danou technologii napojeno. 

Zároveň je posílena role pacienta v průběhu jeho léčby a pacient snadno získá 

informace o svém zdravotním stavu, na které má právo. 

Mezi negativa, která implementace eHealth přináší, patří vysoké počáteční náklady                  

a náročnost na technologické dovednosti zúčastněných osob.  Ve zdravotnictví lze pozorovat 

pomalejší rozvoj informačních technologií, než je tomu v jiných oblastech. Také počítačová 

gramotnost mezi zdravotnickými a nezdravotnickými pracovníky je na nízké úrovni.

Zdravotničtí pracovníci také zatím nejsou ochotni věnovat svůj čas na dostatečné seznámení  

s novým systémem a aplikacemi. Problém v České republice představuje rovněž nedostatečná 

legislativa týkající se zdravotnictví, která v současné době neodpovídá aktuálním potřebám 

technologií v rámci eHealth a patřičné ochraně osobních dat, která by byla v systému uložena. 

Rozvoji nepřispívá ani pomalá a nedostatečná reforma zdravotnictví. 

   Elektronický identifikátor jako průkaz pojištěnce zdravotního pojištění
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Náhrada stávajícího průkazu pojištěnce byla řešena projektem VZP „Zavedení 

elektronického identifikátoru jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění". Byl ustanoven 

přípravný výbor pro zavedení tohoto identifikátoru, který připravil „Návrh usnesení vlády ČR 

k záměru zavedení elektronického identifikátoru jako průkazu pojištěnce zdravotního 

pojištění". Realizace záměru byla ukončena v roce 2005 kvůli malé podpoře státu. Zdravotní 

koncepce tehdejší ministryně zdravotnictví Milady Emmerové dávala přednost papírovým 

zdravotním knížkám před informačními technologiemi.

Přitom Evropská unie zavedení elektronického identifikátoru ve zdravotnictví 

podporuje, nový Evropský průkaz zdravotního pojištění má být zejména elektronický. Řada 

zemí má již elektronickou evidenci pojištěnců a zdravotníků zavedenu a jejich zkušenosti se 

zavedením jsou pozitivní.

Neexistence elektronického identifikátoru pojištěnce v České republice je chápána 

zdravotníky a zdravotními pojišťovnami jako významná brzda rozvoje zdravotnictví.  

Cílovým stavem do budoucnosti není karta jako nositel informací, ale jako klíč k informacím 

ve vzdálených databázích. Elektronický identifikátor pojištěnce by měl v prvé řadě sloužit 

jako průkaz zdravotního pojištění, opravňující pojištěnce čerpat zdravotní péči v rámci EU. 

Kromě toho bude elektronický identifikátor sloužit i jako přístupový klíč k elektronicky 

uložené lékařské dokumentaci, bezpečnější než pouhé heslo nebo PIN. Elektronický 

identifikátor lze dále využít jako klíč osobního přístupu k informacím o čerpání zdravotní 

péče.  Prostřednictvím internetu bude mít pacient možnost podívat se na svůj účet                        

v pojišťovně, aby zkontrolovat účtované položky. Důležitou rolí elektronického identifikátoru 

bude role nosiče informací při vydávání elektronických receptů léků a zdravotnických 

prostředků. Zvýší se například efektivita financování zdravotnického systému, protože 

elektronický recept nelze padělat, nebo se nad systémy elektronických receptů dají budovat 

informační systémy zefektivňující úhrady léků pojišťovnami a zamezující nejrůznějším 

podvodům.

Profesní elektronické identifikátory by měli získat i zdravotní pracovníci. Ti by 

pomocí své identifikace čipovou kartou získali příslušná oprávnění k nahlédnutí a zápisům do 

elektronicky vedené zdravotnické dokumentace v příslušných databázích. Dokumentaci by 

pak mohli s využitím příslušných klíčů uložených na čipové kartě elektronicky podepisovat.
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Elektronická dokumentace se v posledních letech stává realitou. V současné době je 

nejznámější elektronickou dokumentací elektronická zdravotní knížka od společnosti IZIP.

IZIP - Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta

Jedná se o elektronickou zdravotní knížku přístupnou na internetu. Ta slouží 

především k rychlému předávání aktuálních informací mezi zdravotní pojišťovnou a 

pacientem, lékařem a pacientem, či lékaři navzájem, umožní-li jim to pacient. Vedle úspor 

IZIP zkvalitňuje péči o pacienta, pomáhá předcházet chybám při léčení a zrychluje a 

zjednodušuje práci lékařů. Ti mají ihned k dispozici potřebné údaje o pacientovi.  

Elektronickou zdravotní knížku hradí svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky, která má na ni exkluzivitu minimálně do roku 2011. Výjimku z exkluzivity 

má pouze Česká národní zdravotní pojišťovna. O zřízení elektronické zdravotní knížky si lze 

zažádat prostřednictvím lékaře nebo na webových stránkách www.izip.cz.

Internetová zdravotní knížka je pak dostupná z jakéhokoliv počítače, který je napojen 

na internet. Klient registrovaný do IZIP si může zvolit z několika způsobů přihlášení se do 

elektronické zdravotní knížky. Může se přihlásit prostřednictvím identifikačního čísla, 

přístupového a osobního hesla nebo prostřednictvím přístupového certifikátu. Zvolit si může 

rovněž kombinované přihlášení. Lékaři se do systému přihlašují pomocí identifikačního čísla 

lékaře, přístupového hesla lékaře a osobního hesla.  Lékařské záznamy mohou do této 

internetové zdravotní knížky zadávat jen zdravotničtí pracovníci, kteří jsou v systému IZIP 

registrováni. 

Dle mého názoru nebyly doposud vytvořeny podmínky pro využívání IZIP v praxi. 

Chybí zde ochota lékařů a zdravotnických zařízení do IZIP dodávat potřebné informace. 

V tomto případě by možná bylo vhodnější uvažovat o povinnosti.

Je také chyba, že tyto elektronické zdravotní knížky mohou využívat pouze klienti 

Všeobecné zdravotní pojišťovny a České národní pojišťovny22. Myslím si, že by měly být 

                                                
22 Před rokem 2008 mohly začít využívat systém i jiné zdravotní pojišťovny, této nabídky však nevyužily. 

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven si EZK tedy nyní nemohou zřídit. Předpokládá se, že v budoucnosti 

bude systém EZK nabídnut opět všem zdravotním pojišťovnám. Ostatní zdravotní pojišťovny nabízejí svým 

klientům své vlastní systémy elektronické zdravotní dokumentace. Existuje rovněž Portál zdravotních 

pojišťoven, do kterého je zapojeno osm ZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní 
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dostupné pro klienty všech zdravotních pojišťoven.  Vezmeme-li v úvahu, že systém IZIP 

využívá k lednu 2011 zhruba dva miliony pět set tisíc přihlášených uživatelů z celkového 

počtu cca šesti milionů pojištěnců VZP a je v něm registrováno 17 764 (ze 44 381) 

zdravotnických pracovníků, 7 976 zdravotnických zařízení a 101 (ze 191) nemocnic a kromě 

toho přibližně polovina všech lékáren v České republice,23 lze učinit závěr, že prostředky 

vynaložené VZP na vytvoření IZIP leží ladem. Ale pokud by se podařilo ošetřit, aby bylo 

možné na tato data spoléhat, aby lékaři posílali přesné údaje a pacient by nemohl ovlivnit, 

které údaje tam lékař pošle, a kdyby lékaři i pacienti tento systém povinně využívali, pak by 

to mohlo být skutečně velké ulehčení z léčebného, časového i finančního hlediska.

Dalším nástrojem eHealth, i když vzniklým na jiné platformě, by se v nejbližší době 

měla stát tzv. eNeschopenka. Tento projekt připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).  Slibuje jednoduchou a 

snadnější evidenci práceneschopných klientů. Lékařům odpadne vypisování a odesílání 

jednotlivých papírových formulářů, což by mělo snížit náklady na administrativu, ušetřit čas 

lékařům, snížit chybovost a urychlit vyřizování finanční dávky nemocenského pojištění.  

Na tuto službu by mělo navázat elektronické předepisování léčiv (elektronická 

preskripce). První fáze počítá s propojením mezi předepisujícím lékařem, dočasným 

úložištěm receptu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a lékárnou. Později se počítá i s 

připojením zdravotních pojišťoven. 

4.2.4 Dynamické prostředí pro elektronické podnikání

Zelená kniha

                                                                                                                                                        

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna, 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, a Zdravotní pojišťovnou METAL-

ALIANCE a Zdravotní pojišťovna MÉDIA), a který primárně umožňuje komunikaci mezi pojišťovnami             

a poskytovateli zdravotní péče. 

23 IZIP Elektronická zdravotní knížka. Systém Elektronických zdravotních knížek zaznamenal rekordní 

meziroční nárůst uživatelů a celkový počet klientů přesáhl hranici 2,5 milionu. 
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Její barva naznačuje, že jde o řešení, které ještě není zralé. Metaforicky se tak nazývá 

taková situace, kdy řešení určitého problému není apriorně jasné a zřetelně formulované, ale 

musí být teprve nalezeno, nejlépe se souhlasem všech zainteresovaných stran.

Zelená kniha elektronického obchodu měla za úkol zmapovat výchozí stav 

elektronického obchodu v České republice, identifikovat překážky a navrhovat určité principy 

řešení. Jejím cílem bylo otevřít diskusi k problémům rozvoje elektronického obchodu v České 

republice a o alternativách jejich řešení. Jednu dobu byla dokonce prezentována tak, že 

naplňuje i další fázi a dokončuje celý proces podpory elektronického obchodu. Naštěstí se tak 

nestalo a  v lednu 2002 bylo usnesením vlády nařízeno tehdejšímu Úřadu pro veřejné 

informační systémy připravit Bílou knihu, ve které budou formulace konkrétních opatření na 

podporu e-obchodu. 

Bílá kniha

je základní vládní dokument, který prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu 

v České republice a popisu způsoby jeho podpory. Jejím cílem bylo popsat, jak lze odstranit 

legislativní bariéry rozvoje elektronického obchodu a specifikovat postupy, které zajistí jeho 

bezproblémové a bezpečné fungování.

Bílá kniha stanovila, že rozvoj elektronického obchodu by měl být primárně 

stimulován privátní sférou, zatímco úlohou státu je „vytvářet podmínky". Rozebírala tehdejší 

stav podpory elektronického obchodu v České republice, obsahuje návrh základních opatření 

na podporu elektronického obchodu a rozpracovává návrhy konkrétních legislativních 

opatření, která by měla být učiněna.

Jaké byly na Bílou knihu reakce? Po jejím zveřejnění v březnu 2003 se k ní jako první 

vyjádřili na serveru e-komerce.cz. Ten kritizoval zejména to, že Bílá kniha neobsahuje 

důležité faktory ovlivňující konkurenceschopnost českých obchodníků, především na 

mezinárodním trhu. Upozorňuje na to, že odborná sdružení, jako Asociace pro elektronickou 

komerci (APEK), která reprezentuje více než 100 aktivních členů specializujících se na 

problematiku elektronického obchodu, či Centrum pro elektronický obchod (CEO), na tvorbě 

dokumentu nespolupracovala, že zřejmě vznikl na půdě ministerstva informatiky a jediným 

sdružením, které se na jeho vzniku podílelo, je Sdružení pro informační společnost. 

http://www.apek.cz/
http://www.e-commerce.cz/
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Naopak nezávislý konzultant a publicista Jiří Peterka ve svém článku Bílá kniha                          

o elektronickém obchodu, který byl publikován na serveru Lupa, pochválil důraz na 

dostupnost telekomunikačních služeb jako jedné z klíčových podmínek toho, aby elektronický 

obchod mohl mít dostatek zákazníků. Současně však autorům vytkl uvažovaný způsob, jak 

toho dosáhnout. Na této vizi totiž postrádá hlavně nástup konkurence a jeho podporu. 

4.3 Zhodnocení projektu eČesko 2006 

Ministerstvo informatiky zhodnotilo splnění Státní informační a komunikační politiky 

na  zhruba 75%, to znamená, že z 33 úkolů, které Státní informační a komunikační politika 

formulovala, se jich 25 podařilo úspěšně dokončit. Dle Peterky to však nelze jednoznačně 

ověřit, protože ministerstvo informatiky pouze popisuje způsob naplnění daného úkolu bez 

stanovení jasného závěru. 

Jak tedy ministerstvo informatiky hodnotí splnění Státní informační politiky? V oblasti 

dostupnosti komunikačních služeb a rozvoje telekomunikačního trhu v České republice bylo 

dokončeno převzetí evropských pravidel regulace telekomunikačního trhu přijetím zákona    

č. 127/2005, který byl schválen dne 22. února 2005. Tento zákon upravuje podmínky pro další 

liberalizaci trhu, rozvoj konkurence a pokles spotřebitelských cen. V květnu 2005 se také 

podařilo stanovit pravidla pro přechod na digitální televizní vysílání v České republice 

přijetím novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a rovněž prosadit rozhodnutí 

podpořit dostupnost vysokorychlostního internetu v odlehlých oblastech republiky dotacemi 

ze státního rozpočtu. Za další úspěch vláda považuje schválení Národní politiky pro 

vysokorychlostní přístup k internetu v lednu 2005. 

Ministerstvo informatiky považuje tyto úkoly za splněné. Peterka s ním polemizuje       

a klade otázku, zda úkoly byly opravdu splněny, jelikož původní termíny broadbandové                             

a bezpečnostní strategie  a zákona o elektronických komunikacích byly stanoveny do 

poloviny roku 2004. Konstatuje, že dle jeho názoru nejspíše nikoli, ale požadovaného 

věcného efektu  nakonec dosaženo bylo, byť s ročním zpožděním. Hůře podle něho dopadla 

koncepce digitálního vysílání, která se zadrhla mimo ministerstvo, a další úkoly požadující 

podporu rozvoje trhu elektronických komunikací a konkurence na tomto trhu, které byly dle 

Peterky vyhodnoceny ve stylu „toto se nás netýká, to je věc ČTÚ". Stejně tak si myslí, že 

úkoly, které se týkaly rozvoje broadbandu, se plnily víceméně samy, a ne díky aktivnímu 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=231/2001
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=231/2001
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=231/2001
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přičinění ministerstva informatiky, které se na něm podílelo pouze penězi z broadbandového 

fondu. Z něho šla na rozvoj infrastruktury pouze desetina z peněz vyčleněných pro rok 2006. 

Zbytek peněz byl použit na projekty zaměřené na obsah, osvětu a marketing. Peterka si myslí, 

že ministerstvo informatiky přecenilo i dostupnost vysokorychlostního internetu přes 

technologii ADSL, když konstatovalo, že je dostupná na 90% území České republiky, a navíc 

ji bezdrátové technologie zvyšují prakticky na 100%. Peterka argumentuje tím, že Český 

Telecom (dnes Telefónika O2), který má nejvyšší pokrytí ADSL, udává dostupnost na 90% 

telefonních linek, což ovšem nekoresponduje s 90% území.

V oblasti informační vzdělanosti považuje ministerstvo informatiky za splněné téměř 

všechny úkoly Státní informační a komunikační politiky. Dle jeho hodnocení jsou skoro 

všechny vzdělávací instituce v České republice připojeny k internetu a jejich vybavení je na 

úrovni průměru Evropské unie. V roce 2005 mělo připojení k internetu 98,1 % základních 

škol, 98,9 % středních škol, 99,4 % vyšších škol a 100 % vysokých škol. V roce 2005 byl 

podle průzkumu společnosti STEM/MARK, který pracoval s přísnějšími kritérii, podíl 

počítačově gramotných v České republice 27 %. 24  V době vydání této zprávy nebyla čísla za 

rok 2006 zatím známa, ministerstvo informatiky však na základě vyhodnocení zájmu o kurzy 

Národního programu počítačové gramotnosti očekávalo, že se podaří naplnit i tento cíl, tj. 

rozšířit počítačovou gramotnost minimálně na polovinu obyvatelstva. S tímto názorem opět 

polemizuje Peterka, který se domnívá, že skok z 27% v roce 2005 na 50% v roce 2006 je 

nereálný a považuje ho za příliš ambiciózní. Konstatuje však, že v oblasti rozvoje informační 

gramotnosti nejširší veřejnosti skrze program Národní počítačové gramotnosti či skrze 

zveřejňování on-line kurzů na Portálu veřejné správy se ministerstvo informatiky opravdu 

snažilo. 

V oblasti on-line veřejných služeb se podařilo schválit věcný záměr zákona o sdílení 

dat při výkonu veřejné moci a Návrh dalšího postupu v oblasti budování registrů veřejné 

správy. Byla schválena rovněž novela zákona o informačních systémech veřejné správy               

a rozšířil se okruh subjektů, které mají právo vydávat ověřené výstupy z informačních 

systémů veřejné správy na pobočky České pošty, Hospodářskou komoru, obecní úřady obcí   

s rozšířenou působností a notáře. Plánované on-line služby pro občany i podniky na Portálu 

veřejné správy byly zprovozněny a byl přijat i nový zákon o veřejných zakázkách, který 

                                                
24 Státní informační a komunikační politika eČesko 2006 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=365/2000
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=365/2000
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=365/2000
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=365/2000
http://www.cpost.cz/jetspeed/
http://www.cpost.cz/jetspeed/
http://www.komora.cz/index.aspx


63

umožňuje využívat v procesu zadávání veřejných zakázek elektronické nástroje (aukce          

a tržiště).

Nesplnění úkolu ministerstvo informatiky konstatovalo pouze výjimečně. Jde  

například  o úkol týkající se daňového zvýhodnění. Ten se nepodařilo splnit, protože vláda 

rozhodla  o jiných prioritách v oblasti daňového zvýhodnění. Stejně tak se nezdařila náhrada 

stávajícího průkazu pojištěnce. Zásadní připomínky vznesené v připomínkovém řízení se však 

nepodařilo realizovat vzhledem k rekonstrukci vlády a v roce 2005 bylo uskutečnění záměru 

pozastaveno. Dalším cílem, který se nepodařilo splnit, je definovat, legislativně ošetřit                

a následně zavést do praxe jednotný bezvýznamový národní identifikátor. Byla sice 

ustanovena pracovní skupina založená na základě usnesení vlády č. 340/2005 k možnosti 

postupného zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele za účelem vypracování 

hodnotící studie o nutnosti zavedení bezvýznamového identifikátoru, neshledala však nutnost 

zavedení nového identifikátoru pro obyvatele ČR, který by nahradil stávající rodná čísla, 

podle nichž lze identifikovat datum narození a pohlaví dané osoby, což kritizují hlavně 

ochránci osobních údajů. Ti by dali přednost bezvýznamovému identifikátoru. Problém však 

není v tom, jestli nějaký identifikátor v sobě nese či nenese nějaké údaje. Jde hlavně o to, jak 

se s těmito údaji nakládá. Proto důležitější než používání či zrušení rodných čísel je to, zda 

nemůže dojít k jejich zneužití. Pokud se neujasní a neupřesní pravidla nakládáni s nějakým 

typem identifikátoru osoby, je jedno, jestli se používají rodná čísla či bezvýznamový 

identifikátor.  

Bývalý ministr vnitra Ivan Langer v dokumentu, který měl za úkol popsat stav 

eGovernmentu na konci roku 2006, kdy mělo být cílů stanovených ve Státní informační                                   

a komunikační politice dosaženo, píše: „Lze s jistotou říci, že řada z nich nebyla splněna nebo 

ve stanoveném termínu splněny moci být nebudou.“25  Jedná se o:

 cíl vybavit postupně čipovými kartami vedoucí a odborné pracovníky veřejné správy,

 cíl dokončit připojení všech vzdělávacích institucí (včetně knihoven) k internetu. 

cíl eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost občana předkládat orgánům veřejné správy 

dokumenty v listinné podobě, pokud si je mohou orgány mezi sebou poskytovat elektronicky,

                                                
25 Langer, Ivan., Krátkodobý plán pro rozvoj eGovernmentu v České republice. 
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cíl připravit legislativní úpravu pravidel pro výměnu dat mezi orgány veřejné správy                    

a postavení základních registrů veřejné správy,

cíl používat elektronická tržiště v celé oblasti veřejné správy pro všechny druhy nákupů v 

ceně nad 100 000 Kč,

Přestože ne všechny cíle politiky eČesko 2006 byly naplněny, nebyl stanoven ani 

jejich dodatečný harmonogram. 

4.4 Hlavní existující překážky rozvoje eGovernmentu v České republice

Česká republika v implementaci eGovernmentu v letech 1999-2006 výrazně zaostala 

oproti možnostem, které byly vytvořeny zejména vznikem samostatného Ministerstva 

informatiky v roce 2003. Nejzásadnějším problémem v budování eGovernmentu byla 

neexistence legislativní úpravy, která by umožnila patřičný rozvoj služeb poskytovaných on-

line a zastaralé organizačně technické pravidla zakotvené v legislativě, které znemožňují 

používat nové postupy přesto, že příslušné orgány veřejné moci vykonávající dotčenou 

agendu jsou technicky i organizačně připraveny vykonávat příslušnou agendu elektronicky.

Jaké tedy byly hlavní překážky?

 Nemožnost sdílení dat mezi jednotlivými registry

 Neexistence jediného bezvýznamového identifikátoru osoby

 Nerovnoprávnost formy listinné s formou elektronickou

 Nedostatečné vedení elektronických spisů a elektronické spisové služby

 Neexistence centrálního kontaktního místa pro elektronickou komunikaci s orgány 

veřejné moci

O tom, že eGovernment znamená zásadní změny a že je potřeba mít finanční 

prostředky na jeho zavedení, od začátku nikdo nepochyboval. Co se od roku 2006 tak 

podstatného v této oblasti událo? Od chvíle, kdy ministerstvo vnitra převzalo ministerstvo 

informatiky, nabraly plány s eGovernmentem nový směr. 
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5. eGovernment v České republice od roku 2006

5.1 Dokument "Soubor opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu          

v České republice"

Za následníka eČesko 2006 byl považován dokument Soubor opatření pro urychlení 

rozvoje eGovernmentu v České republice. Tento dokument schválila vláda usnesením vlády        

č. 1085 ze dne 20. září 2006. Obsahoval návrh na organizační změny (zrušení Ministerstva 

informatiky – více v kapitole Ministerstvo informatiky). Jeho cílem bylo vytvořit optimálnější 

prostředí pro prosazování eGovernmentu, které by vedlo ke zpřehlednění a zjednodušení 

procesů ve veřejné správě a poskytlo tak ve výsledku významně kvalitnější a komfortnější 

služby občanům.

Toho by se mělo dosáhnout především:

 vybudováním jednotného místa pro kontakt občanů s veřejnou správou - Czech 

POINT (více kapitola Czech POINT),

 rozvojem eDemocracy - zapojení občanů do legislativního procesu – vhodnou 

legislativou stanovit povinnost provádět veřejné připomínkové řízení prostřednictvím 

internetu a povinnost vypořádat každou obdrženou připomínku a zveřejnit výsledek 

připomínkového řízení. Jde o možnost občanů účastnit se na správě země hlasováním 

nebo jinými cestami ovlivňovat politiku v zemi. Cílem je vytvořit transparentní prostředí 

v legislativním procesu a dosáhnout vyšší kvality takto přijímaných právních předpisů,

 elektronizací procesů ve veřejné správě - nutnost implementovat elektronickou formu 

komunikace nejen ve vztahu občan a úřad, ale také uvnitř jednotlivých úřadů a při 

komunikaci mezi úřady samotnými,

 budováním centrálních registrů a sdílení dat (více kapitola Centrální registry)

Rada vlády pro informační společnost

vznikla na základě usnesení vlády č. 293 ze dne 28. 3. 2007. Na základě usnesení 

vlády č. 373 z 24. května 2010 bylo obměněno složení Rady a novelizován Statut Rady. Její 
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role není definována v zákoně č. 110/2007 Sb., kterým se ruší Ministerstvo informatiky. 

Jedná se o odborný poradní orgán vlády pro oblast informační společnosti. Jejím úkolem je 

koordinační role místo zrušeného ministerstva informatiky a má rovněž poskytovat vládě 

vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje 

informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních              

a národních projektů.

Radu vlády vede řídící výbor, v jehož čele stojí premiér a jehož dalšími členy jsou 

ministři vnitra, financí a průmyslu a obchodu. Celkem má rada 29 členů. Jelikož je Rada pro 

informační společnost především orgánem odborným, jsou jejími členy odborníci, jejichž 

vzdělání a odborné předpoklady zaručí, že činnost Rady bude dostatečným odborným 

zázemím pro rozhodování vlády v oblasti eGovernmentu a informačních a komunikačních 

technologií. V Radě jsou zastoupeny nejdůležitější instituce, kterých se rozvoj informační 

společnosti a budování e-governmentu týká, tzn. zástupci státní správy a samosprávy, 

Parlamentu České republiky, odborných a podnikatelských asociací a akademické sféry.

Na zasedání Rady vlády pro informační společnost 4. března 2008 na Úřadu vlády, 

Rada mimo jiné projednávala stěžejní dokument Rady vlády – Strategie rozvoje služeb 

informační společnosti v České republice na období 2008 – 2012.

5.2  Strategie rozvoje služeb informační společnosti v České republice na 

období  2008 – 2012

Tento dokument lze v současné době považovat za státní strategický materiál. Klade si 

za cíl změnit veřejnou správu takovým způsobem, aby byla občanovi plnohodnotným 

partnerem v podmínkách moderní demokratické společnosti využívající informační                      

a komunikační technologie pro svůj rozvoj a posílení konkurenceschopnosti.

Implementace strategie se předpokládá prostřednictvím řady vzájemně provázaných

projektů, které jsou rozděleny do těchto pěti programových oblastí:

1. Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr 

obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou 
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a technickým zázemím, které umožní propojení s agendovými registry, zabrání 

duplicitě dat a zachovají požadované standardy bezpečnosti

2. Univerzální kontaktní místo (asistovaná i samoobslužná komunikace s veřejnou 

správou, portál veřejné správy a jednotlivé agendové portály, systém datových 

schránek)

3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem 

a úřadem včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních 

pravidel.

4. Digitalizace datových fondů a jejich archivace

5. Vlastní služby pro „informační společnost“, a to přednostně:

a) Zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty 

uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů.

b) Veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové 

řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání 

agendy mezi jednotlivými orgány VS.

c) Správa aktiv státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, 

státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace.26

Realizace této strategie již začala. Na to, zda bude či nebude naplněna, si musíme 

počkat. První kroky (Czech POINTy, datové schránky …) již byly učiněny. Doufejme, že 

nezůstaneme na začátku cesty a že se naplní vize tohoto dokumentu, která je: Česká republika 

jako jedna z pěti nejlepších zemí Evropské unie v úrovni rozvoje eGovernmentu. 27

5.3 SmartAdministration

znamená efektivní veřejnou správu a veřejné služby. Vláda České republiky se 

zavázala podniknout kroky ke zlepšení veřejné správy a jí poskytovaných služeb tak, aby 

fungovala jako služba občanům. Uvítala tak možnost využít prostředků ze strukturálních 

fondů v programovém období 2007 - 2013 na cíle SmartAdministration. Nezbytným 

předpokladem pro využití těchto prostředků bylo vypracování strategie Efektivní veřejná 

                                                
26 Strategie rozvoje služeb informační společnosti v České republice na období  2008 – 2012

27 tamtéž
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správa a přátelské veřejné služby (dále jen Strategie). Strategii schválila vláda 28.února 2007 

usnesením vlády  č. 197. Shrnuje již probíhající aktivity a definuje nové příležitosti ke 

zlepšení dosud nedostatečně řešených problémů v období do roku 2015.

Dokument je rozdělen do tří částí. První část je analytická, která přibližuje současnou 

podobu veřejné správy. Druhá, návrhová, část přibližuje princip Hexagonu veřejné správy a 

rozvádí jednotlivé cíle Strategie do jednotlivých projektových okruhů. Třetí část se věnuje 

implementaci a řízení Strategie. 

Hexagon veřejné správy

Vyjádření principů SmartAdministration v České republice představuje Hexagon 

veřejné správy. 

Veřejná správa je ucelený systém, který tvoří šest základních prvků. Jejich jednotlivé 

funkce jsou důležité samy o sobě, zároveň se však vzájemně ovlivňují. Jsou to: 

 legislativa – odstranění legislativní zátěže, 

 občan – uživatel veřejné správy, jeho zapojení do veřejné správy,

 peníze – efektivní řízení nákladů ve veřejné správě, 

 technologie – usnadnění komunikace občana s veřejnou správou, 

 úředník – odborně způsobilá osoba, nekorupční prostředí,

 místo působiště – centrální místa pro styk občana s veřejnou správou.

Obr. č. 1
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Ministerstvo vnitra představilo v roce 2006 komplexní projekt elektronizace veřejné 

správy. Jeho hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy 

pomocí důmyslného využití informačních technologií, tzv. eGON.

eGON jako symbol eGovernmentu - moderního, přátelského a efektivního úřadu

Kreslený panáček eGON (Příloha č. 1)  se stal novým průvodce občana na cestě k 

veřejné správě. Stal se symbolem nového pojetí eGovermentu, s kterým přišla v roce 2006 

tehdy nová vláda Mirka Topolánka. eGON vznikl proto, aby veřejnost pochopila, jak celý 

systém funguje.  Na Invexu 2007 ho představil ministr vnitra Ivan Langer.

eGON, stejně jako eGovernment, má čtyři základní části, bez kterých by nemohl 

fungovat. Ministerstvo vnitra ho přirovnává k živému organizmu, ve kterém vše souvisí se 

vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje.  Existenci a životní funkce 

eGONa zajišťují:

 prsty jeho rukou - představují univerzální kontaktní místo - Czech POINT,

 oběhová soustava, kterou tvoří  KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné 

správy,

 srdce - je zákon o eGovernmentu 

 mozek, tím jsou základní registry veřejné správy.

Prvním úspěšným krokem eGONa se stal

5.3.1 Czech POINT – „prsty eGONa, které zajišťují kontakt s občany“

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, místo, kde 

občan poté, co budou vytvořeny a propojeny centrální registry veřejné správy, bude moci 

získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích                      

a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných 



70

evidencích  a registrech ke své osobě, věcem a právům. Bude mít možnost ověřit dokumenty, 

listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat 

jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu 

řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. V poslední 

fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat také z domova prostřednictvím internetu 

prostřednictvím takzvaných osobních, virtuálních Czech POINTů. Po zaregistrování do 

systému budou občané moci samostatně, z vlastního počítače připojeného k internetu, 

získávat některá data z centrálních registrů včetně jejich ověření. Virtuální jednotné kontaktní 

místo bude také sloužit k uskutečňování elektronických podání vůči úřadům státní správy.

Jedná se o projekt, jehož cíly jsou: maximální využití údajů ve vlastnictví státu                    

s minimálními požadavky na občany a odstranění přílišné byrokracie ve vztahu občan            

– veřejná správa. Dnes musí občan proto, aby vyřídil nějakou věc, navštívit několik úřadů. 

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, které umožňuje na jednom 

místě komunikaci se státem tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Základem této sítě jsou obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž 

seznam stanoví prováděcí právní předpis. 

Obce si mohly v termínu od 1. 12. 2008 do 31. 5. 2009 podat žádost o finanční podporu                            

k vybudování pracovišť Czech POINT v rámci Integrovaného operačního programu. Nové 

stanoviště Czech POINTu přišlo na 94 tisíc korun, rozšíření stávajícího na 69 tisíc. V obou 

případech pokryla státní dotace 85% z uvedené částky, zbytek doplácely obce z vlastních 

zdrojů.

Povinností obce je vybavit pracoviště potřebnou technikou a technologiemi a stabilním 

připojením k internetu. Proces zařazení obce do systému Czech POINT se může protáhnout            

i na několik měsíců, jelikož spuštění systému je závislé na novelizaci vyhlášky o kontaktních 

místech veřejné správy. Obec totiž může provozovat Czech POINT až tehdy, je-li uvedena 

v této vyhlášce. 

V současné době platí vyhláška č. 218/2010 Sb. ze dne 1. 7. 2010. 

Další subjekty, které mohou provozovat kontaktní místa, jsou dle zákona č. 365/2000 

Sb. o informačních systémech veřejné správy a jeho novely č. 269/2007 Sb. jsou:

 notáři,
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 krajské úřady,

 matriční úřady,

 zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,

 Česká pošta, s.p.

 Hospodářská komora České republiky.

Z důvodu zvýšení bezpečnost celého provozu systému Czech POINT došlo od                  

1. března 2009 ke změně přístupu pracovníků kontaktních míst do systému Czech POINT.                       

K dalšímu provozu služby Czech POINT je nyní nutné mít speciální nosič dat, tzv. token,                   

a příslušné certifikáty - kvalifikovaný (QCA) a komerční (VCA). Pořízení tokenů a certifikátů 

je možné uskutečnit např. prostřednictvím České pošty.

Dne 1. července 2010 došlo k napojením systému Czech POINT na Informační systém 

evidence obyvatel. Úřady se tímto krokem opět přiblížily občanům a systém potvrdil svoji 

snadnou využitelnost pro samotné úřady a ulehčil práci mnoha úředníkům.

Czech POINTy fungují od jara 2007 a v současnosti v nich můžeme získat tyto výpisy:

 z Katastru nemovitostí

 z Obchodního rejstříku

 z Rejstříku trestů

 ze Živnostenského rejstříku

 z Insolvenčního rejstříku

 Výpis z bodového hodnocení řidiče

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 Datové schránky

 Autorizovaná konverze dokumentů

 Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

 CzechPOINT@office - Agendy pro vnitřní použití na úřadech

Z Katastru nemovitostí - o výpis z Katastru nemovitostí může požádat anonymní 

žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. 
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Žádá-li žadatel výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu 

vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální 

území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební 

parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. V případě, že budova je dělena na jednotky 

(typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd.), lze o výpis zažádat               

i podle seznamu jednotek. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale         

i přesné číslo bytu v domě. Od 1. ledna 2008 je zprovozněno také poskytování částečných 

výpisů z Katastru nemovitostí. 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem 

omezena na 100,- Kč. Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše 

je zákonem omezena na 50,- Kč.  

Z Obchodního rejstříku - o výpis z Obchodního rejstříku České republiky může 

rovněž požádat anonymní žadatel. Žadatel o výpis musí znát IČ obchodní organizace. Lze 

zažádat o úplný výpis, ve kterém jsou obsaženy všechny informace zapsané do obchodního 

rejstříku po dobu existence firmy nebo o výpis platných, který obsahuje informace o firmě 

platných k aktuálnímu datu. 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem 

omezena na 100,- Kč, a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální 

výše je zákonem omezena na 50,- Kč,

Z Rejstříku trestů -  výpis z evidence Rejstříku trestů lze podle §11a odst.1 zákona  

č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění vydat osobě, které se výpis týká,                 

a pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, žadatel ji obdrží 

vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost je dle 

zákona vydávajícím úřadem archivována po dobu šesti let ode dne podání žádosti.  Žadatel se 

musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad), který se 

kontroluje v databázi neplatných dokladů.  Žadatel musí mít přiděleno rodné číslo. To 

znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České 

republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají 

o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
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Vydání rejstříku je zpoplatněno částkou 50,- Kč.

Stane-li se, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována 

manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat formou papírové 

žádosti, kterou lze vytisknout z formuláře Czech POINT. Ověřující úřad ověří totožnost 

žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50,- Kč a pošle žádost k vyřízení 

na Rejstřík trestů. Zde se žádost zhruba do 30 minut manuálně zpracuje a elektronicky se

odešle zpět na kontaktní místo. Žadatel si může výpis na základě čísla podání žádosti                    

a průkazu totožnosti vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě v libovolný den.  Je možné 

také požádat o zaslání výpisu v listinné formě na adresu žadatele.

Z Živnostenského rejstříku - také o výpis z Živnostenského rejstříku České 

republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ 

obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, 

jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je 

zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. -  

vybrané orgány veřejné moci získávají s účinností od 1. července 2008 na základě zákona           

č. 124/2008 Sb. oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů,  a to 

v elektronické podobě dálkovým přístupem. Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří mají 

oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů, musí být zavedeni do systému Czech 

POINT svými správci skupin s příslušnou novou rolí. Tito pracovníci mají k dispozici pouze 

elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů, tzn., že nemůžou 

poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.

Výpis z bodového hodnocení řidiče - tato služba Czech POINTu je k dispozici od 

ledna 2009. Umožňuje občanům zjistit na kontaktním místě veřejné správy stav trestných 

bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů, který 

je veden Ministerstvem dopravy. Má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje 

výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmocněnec na základě plné 

moci. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné 

číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat                    
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i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. 

    Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech, je za první stránku max. 

100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká 

pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých 

organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

Výpis z insolvenčního rejstříku – Insolvenční rejstřík je novým informačním 

systémem veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jeho 

základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit 

sledování jejich průběhu. Jeho prostřednictvím jsou zveřejňovány veškeré relevantní 

informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem 

stanovené informace týkající se dlužníků. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze 

dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.

O výpis z insolventního rejstříku může zažádat anonymní žadatel, jelikož se jedná            

o veřejně přístupný rejstřík.

Rejstřík umožňuje vyhledávání podle dvou ukazatelů - identifikačního čísla 

organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem 

omezena na 100,- Kč, a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální 

výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Na Czech POINTu lze dále učinit:

-  přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) - veškerá podání obecním 

živnostenským úřadům lze na základě novely živnostenského zákona podat prostřednictvím 

kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Jde o:

• ohlášení živnosti

• ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

• žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést vyplněním elektronického formuláře na portálu Hospodářské 

komory,  po jehož odeslání získá žadatel číslo tiketu. S tímto tiketem navštíví jakékoliv 

pracoviště Czech POINTu, na jehož základě načte pracovník Czech POINTu do systému 

údaje z klientova podání. Elektronicky i v papírové podobě odešle formulář na Živnostenský 
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úřad. Změna v Živnostenském rejstříku je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného 

formuláře. 

Další možností podání je vyplnění formuláře v listinné podobě. Vyplněný formulář 

převezme pracovník Czech POINTu a odešle na příslušný Živnostenský úřad. Změna 

v Živnostenském rejstříku je aktivní do 5 pracovních dní.

V obou případech je správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT stanoven 

na 50,- Kč za přijetí podání v případě samosprávních úřadů. Na ostatních kontaktních místech 

je poplatek dle ceníku. Další poplatek se vybírá dle druhu podání. Tento poplatek je určen pro 

Živnostenský úřad, na který je z kontaktního místa Czech POINTu zasílán. 

- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - tento 

seznam je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o 

veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří 

splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění 

kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Služba je 

určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem ucházet se o veřejné zakázky. 

Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení 

nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel 

je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než tři měsíce. O výstup může požádat 

kdokoliv, pro získání výstupu je nutné znát pouze IČ organizace. 

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem 

omezena na 100,- Kč, a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální 

výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH - 1. ledna 2009 

byl spuštěn online systém pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona  

č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. Pro evidenci autovraků se 

provozovatelé autovrakovišť musí zaregistrovat na MA ISOH. Toto je jim umožňuje právě 

Czech POINT. Provozovatelé autovrakovišť musí získat přístupové údaje do systému 

evidence autovraků. Přístupové údaje obsahující přihlašovací jméno a heslo jednoznačně 

identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do 
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systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru 

vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Je vydán na základě:

 identifikace provozovatele; je nutné znát identifikační číslo organizace,

 identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,

 plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na 

žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do 

MA ISOH osobně.

Pracovník kontaktního místa může provést:

 registraci a vydání přístupových údajů,

 změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,

 vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Kontrola totožnosti se provádí pouze za účelem ověření, zda je daný žadatel oprávněn 

jednat za příslušnou instituci.

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je 

zákonem stanovena na 100,- Kč a každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 

maximální výše je zákonem stanovena na 50,- Kč

- datové schránky

- autorizovaná konverze

Datové schránky a autorizovanou konverzi více popisuje kapitola 5. 3. 3 Zákon                 

o eGovernmentu - "čili eGA je eGONovo srdce, které ho přivádí k životu“.

Ostatní služby:

Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou - pro výpis ze živnostenského rejstříku, 

obchodního rejstříku a katastru nemovitostí díky službě Czech POINT E-SHOP nemusí 

občané chodit na žádný úřad. Pomocí jednoduchého webového formuláře si je mohou 

objednat ze svého počítače. Doručeny jim budou poštou do tří pracovních dnů od přijetí 

objednávky. Ověření totožnosti proběhne při předání výpisu.
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CzechPOINT@office - Agendy pro vnitřní použití na úřadech 

Czech POINT@Office  je neveřejné pracoviště úřadu určené pro úředníky orgánů veřejné 

moci, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí autorizovanou konverzi 

dokumentů. Czech POINT@Office zahrnuje následující agendy:

• výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední 

• autorizovaná konverze z moci úřední 

• agendy matriky 

• agendy ohlašovny 

• agendy soudy. 

Služby CzechPOINT@office jsou postupně rozšiřovány. 

Agendy matriky, ohlašovny a soudy – mají od 1. července 2010 na základě novely 

zákona  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, povinnost hlásit všechny změny v matričních 

událostech přímo do Informačního systému evidence obyvatel, a to právě prostřednictvím 

formulářů umístěných v rozhraní CzechPOINT@office. 

Agendy soudů zahrnují zápis neplatnosti, zrušení, neexistenci manželství či 

registrovaného partnerství a omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

       Agendy ohlašoven zahrnují zápis doručovací adresy a adresy místa trvalého 

pobytu.

Agendy matrik zahrnují zápis údajů o narození, úmrtí, manželství a registrovaném 

partnerství.

Kontaktní místa veřejné správy mají přístup do CzechPOINT@Office zřízen 

automaticky, stačí jim v administraci systému Czech POINT nastavit příslušnou roli. 

Obce a orgány veřejné moci, které doposud nemají zřízeno kontaktní místo veřejné správy, si 

mohou požádat o zřízení přístupu k rozhraní CzechPOINT@Office na Ministerstvu vnitra 

České republiky

Články, které se týkají projektu Czech POINT, si jsou velmi podobné. V každém 

z nich se  konstatuje, že vše funguje bez problémů a že zájem občanů a počet vydaných 

výpisů dosáhly rekordní výše.  I notoričtí kritici postupně zjišťují, že Czech POINTu nemají 

v podstatě co vytknout. Dalo by se konstatovat, že zavedení a provoz Czech POINTu probíhá 
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příliš hladce, a tak vzniká dojem, že se vlastně nic tak mimořádného nepodařilo. Přitom se 

jedná o jeden z největších projektů IT ve střední Evropě. 

Statistika Czech POINTu:

Na Czech POINT narazíme téměř na každém kroku. Snadno ho poznáme podle 

nálepky se známým modrým logem. (Příloha č. 2). Ke dni 30. 12. 2010 je v České republice 

6 44228 pracovišť Czech POINT,  z toho 

Obecní úřady 4 982 77, 32 %

Česká pošta 945 14,67 % 

Notáři 426 6,61 %

Hospodářská komora 51 0,79 %

Zahraniční zastupitelství 39 0,61% 

Za dobu existence Czech POINTu bylo ke dni 30. 12. 2010 vydáno celkem 4 332 170

výstupů.29

Tabulka č. 2:

ke dni 30.12.2010 rok 2007 rok 

2008

rok 2009 rok 2010 Celkem

katastr nemovitostí 28 379 230 406 349 666 440 962 1 049 413

obchodní rejstřík 24 144 150 791 250 641 326 800 752 376

živnostenský rejstřík 1 338 7 656 31 666 55 290 95 950

rejstřík trestů 0 595 615 712 638 788 737 2 096 990

centrální registr řidičů 0 0 104 744 85 199 189 943

SKD 0 0 4 512 8 067 12 579

Konverze dokumentů E-L 0 0 6 805 83 411 90 216

                                                
28, 29 CzechPOINT, Aktuální statistiky Czech POINT.
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Konverze dokumentů L-E 0 0 4 389 7 627 12 016

Žádost o zřízení datové 

schránky

0 0 15 944 12 396 28 340

ostatní 0 0 2 074 2 273 4347

celkem 53 861 984 468 1 483 079 1 810 762 4 332 170

Výpis s kuriózním číslem 1234567 byl vydán dne 16. února 2009 v 9.05.53 na 

pobočce České pošty  a jednalo se o výpis z Rejstříku trestných bodů řidiče. 

Dalším mezníkem v historii Czech POINTu se stal 19. říjen 2010 – v tento den byl 

vydán výpis s pořadovým číslem 4 000 000!

Ke dni 30. 12. 2010 se rekordním měsícem co do počtu vydaných výpisů se za dobu 

existence systému Czech POINT stal březen 2010. V jeho průběhu bylo vydáno 176 tisíc 

výpisů, což představuje průměr téměř 6 tisíc výpisů denně.

Statistika Czech POINT@Office:

Počet dokumentů, které byly ke dni 30. 12. 2010  konvertovány z moci úřední: 

z elektronické do listinné podoby  1 042 789

z listinné do elektronické 4 676 427

CELKEM 5 719 216

Agendy matrik, soudů a ohlašoven:

agendy matrik 197 284 57,16 %

agendy ohlašoven 135 090 39,14 % 

agendy soudů 12 760 3,7 %

CELKEM 345 134 100 %

Czech POINT v Hradci nad Moravicí – zhodnocení, statistika:
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Na Opavsku bylo ke dni 30. 12. 2010 celkem 96 aktivních pracovišť. Z toho:

obecní úřady 76 79,2 %

Česká pošta 13 12,5 % 

notáři 7 7,3 %

Hospodářská komora 1 1 %

Pro ilustraci, jak Czech POINT funguje v konkrétních podmínkách malého města, 

jsem zvolila informace o momentální situaci na Městském úřadě v Hradci nad Moravicí. 

Sehrály zde roli dva důvody: je to moje rodiště a již několik let pracuji v Městské knihovně                           

a informačním centru v Hradci nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci. 

Město tvoří osm městských částí: Hradec-Podolí, Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, 

Filipovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice. Zde na ploše 44 km2 žilo k 31. 12. 2010 

celkem 5 39630 obyvatel.

Služba Czech POINT zde byla uvedena do provozu 6. 2. 2008. Lze zde získat výpis                

z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů a obchodního rejstříku. Od 1. 1. 2009 Czech POINT 

rozšířil své služby o výpis z bodového hodnocení řidiče a od 1. 1. 2010 o výpis 

z živnostenského rejstříku, výpis z insolvenčního rejstříku, autorizovanou konverzi a datové 

schránky.  

Pracovník hradeckého Czech POINTu pan Rostislav Římský hodnotí tento projekt 

velmi kladně. Říká, že systém funguje rychle a spolehlivě. Za dobu jeho provozu nemuseli 

pracovníci řešit žádný vážný problém. Průměrná odbavovací doba činí od 10 minut  u výpisu                                

z obchodního rejstříku až po 20 minut u výpisu z katastru nemovitostí. Uvedené časy obsahují 

úkony vyplnění žádosti, zavedení žádosti do spisové služby úřadu, dálkový přístup do 

rejstříků, vytištění výstupu a jeho zkompletování s ověřovací doložkou, která  z něho činí 

veřejnou listinu, a nakonec vyplnění stvrzenky  o uhrazení správního poplatku. Dle možností 

může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle 

                                                

30
Radka Gebauerová,  Městský úřad Hradec nad Moravicí, matrika.
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dalších kritérií. 

Ke dni 30. 12. 2010 vyřídili v Hradci nad Moravicí celkem 1 110 žádostí. Žadateli byli 

převážně občané města a blízkého okolí, ale službu nejednou využili i návštěvníci Hradce. 

Dva z nich byli ze zahraničí. Ten, který do Hradce přijel z největší dálky, byl z Nového 

Zélandu, druhý pocházel z Moldávie. Oba žádali o výpis z rejstříku trestů.

Tabulka č. 3

ke dni 30.12.2010 rok 2008 rok 2009 Rok 2010 Celkem

Katastr nemovitostí 181 123 137 441

Obchodní rejstřík 32 54 34 120

Rejstřík trestů 170 150 140 460

Centrální registr řidičů 0 4 10 14

Živnostenský rejstřík 0 2 7 9

Insolvenční rejstřík 0 0 1 1

Datové schránky 0 0 10 10

Autorizovaná konverze 0 0 55 55

celkem 383 333 394 1110

5.3.2 KIVS - „Komunikační infrastruktura veřejné správy je eGONův oběhový systém, 

bez něj by mu prsty nebyly nic platné".

            Cílem KIVS je vybudování komunikační infrastruktury - zajištění bezpečného 

propojení a komunikace všech orgánů veřejné správy. Jde o propojení místních informačních 

systémů jednotlivých institucí (vytvoření tzv. Intranetu – více v kapitole Intranet veřejné 

správy). Za pomocí KIVS jsou orgány veřejné správy schopny komunikovat s Czech POINTy 

nebo základními registry. 

Základem této infrastruktury je Centrální místo služeb (CMS), ve kterém se nastavuje 

veškerá logika. Zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní 
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správy. Rovněž zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve 

vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU a propojují linky 

jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur, kteří poskytují služby pro KIVS. 

Od roku 2007, kdy byla vypsána na poskytování těchto služeb soutěž, jsou čtyři: 

Telefónica O2, GTS Novera a koncorcium T-Systems a ČD Telematika. Projekt 

technologicky vychází z toho, že je neefektivní, aby si všechny úřady budovaly své vlastní 

sítě. Výhodou zrušení monopolu je poskytování minimálně stejně kvalitních služeb za méně 

peněz. Ušetřené peníze se tak mohou investovat do zkvalitnění služeb, např. kvalitnějšího 

nebo rychlejšího propojení. Za poslední čtyři roky ušetřily díky tomuto konceptu úřady oproti 

minulému stavu 175 milionů korun na datových službách a 95 milionů korun na hlasových 

službách.31

Stávající smlouvy jsou platné do 28. 3. 2011. Povinnost Ministerstva vnitra uspořádat 

nová zadávací řízení vychází z usnesení vlády č. 1156/06, č. 1270/06, č. 1453/06, smluv                       

s účastníky, koncepce KIVS a povinnosti dodržet zákon o veřejných zakázkách. Bývalý 

ministr vnitra Martin Pecina, člen úřednické vlády České republiky, pracoval na tomto úkolu 

společně s firmou BDO IT od jara letošního roku. Podle oficiálního harmonogramu měly být 

v srpnu vypsány nové soutěže, v listopadu vyhlášení vítězů soutěží a do konce roku 2010 

podpis nových smluv tak, aby v lednu až dubnu 2011 proběhl přechod služeb mezi stávajícím                 

a novým KIVS. Koncept čtyřleté smlouvy v hodnotě 9 miliard korun však podle nového 

vedení Ministerstva vnitra neodpovídal současné ekonomické situaci a finančním možnostem 

resortů. 

Z toho důvodu vyhlásilo Ministerstvo vnitra dne 23. 12. 2010 nové výběrové řízení na 

Rámcovou smlouvu Komunikační infrastruktury Veřejné správy. Platnost soutěžené smlouvy 

bude 18 měsíců a tendr bude probíhat na základě obdobných parametrů, jaké jsou nastaveny    

v současné smlouvě. Tento mezičas chce Ministerstvo vnitra využít k vytvoření zcela nového 

KIVSu, který má být podle vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment Jaroslava 

Mráze ještě efektivnější a technologicky vstřícnější. Jedná z variant je např. možnost využití    

a rozvoj regionálních telekomunikačních sítí. 

Další variantou je, že vnitro bude tyto služby poptávat od státní pošty. Tuto zprávu 

zveřejnilo Ministerstvo vnitra v médiích koncem srpna 2010 a podporuje ji také skutečnost, že  

vnitro uzavřelo s Českou poštou „memorandum o spolupráci v oblasti ICT   a eGovernmentu" 

                                                
31 Ministerstvo vnitra ČR.,  Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrové řízení na novou Rámcovou smlouvu KIVS. 
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(Příloha č. 3), kde se obě strany dohodly, že pošta bude pro vnitro hlavním partnerem pro 

oblast elektronizace veřejné správy.

Pošta však na rozdíl od operátorů nedisponuje hustou telekomunikační infrastrukturou. 

Pro ministerstvo vnitra spravuje od 1. ledna 2009 pouze jeho interní síť, která propojuje 

například policejní služebny a pracoviště ministerstva. Většinu služeb tak bude muset svým 

zákazníkům – úřadům poskytovat pomocí subdodavatelů. Česká pošta získala veškeré státní 

ICT zakázky bez výběrových řízení (Czech POINT, Datové schránky, ISVZ, správa tel. 

infrastruktury MVČR) a poté je opět bez výběrového řízení zadala externím dodavatelům. 

Operátoři tak mají oprávněné obavy, zda Česká pošta soutěže vůbec vypíše, případně budou-li 

otevřené. 

Podle mluvčího pošty Ivo Mravinace bude Česká pošta soutěžit transparentně,                        

v souladu se zákonem. 32

Jsou města a regiony, které si stavějí, případně chtějí stavět, svou vlastní metropolitní 

nebo regionální síť. Tato činnost je v souladu s koncepcí KIVSu, protože tato místa se připojí 

k Centrálnímu místu služeb. Za to budou jejich vlastníkům bezplatně nabídnuty některé 

služby, např. přístup k internetu či aplikace, které jsou součástí Centrálního místa služeb.

Součástí Centrálního místa služeb vzniknou datové sály pro hostování infrastruktury 

CMS a centrálních systémů eGovernment, včetně infrastruktury Czech POINT, základních 

registrů ePusa, Smartadministration a další.  Dozorované a garantované linky KIVSu 

poskytnou potřebnou bezpečnost této centrální aplikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že eGovernment na bezproblémovém KIVSu stojí a padá. 

Bez kvalitní infrastruktury nikdy nebude možná rychlá a efektivní výměna dat a bez ní 

nebude eGovernment fungovat.

5.3.3 Zákon o eGovernmentu - "čili eGA je eGONovo srdce, které ho přivádí k životu"

Zákon o eGovernmentu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 19.8.2008 jako zákon 

č.300/2008 Sb. Více v kapitole 6. Legislativa

eGovernment Act stojí na třech pilířích:

                                                
32 Deník Referendum,. O spojení úřadů se místo operátorů postará Česká pošta.
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 zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými, 

 povinnost institucí veřejné správy komunikovat mezi sebou elektronicky 

 vytvoření datových schránek.

Jednotný systém pro elektronické doručování dokumentů 

V současné době je řada právních předpisů, které umožňují elektronickou komunikaci, 

ovšem nejednotným způsobem, např. správní řád, zákon o elektronickém podpisu, zákon              

o informačních systémech veřejné správy prostřednictvím Portálu veřejné správy či zákon           

o správě daní a poplatků. Tento zákon sjednocuje způsoby doručování orgánům veřejné moci          

a stanoví povinnost orgánům veřejné moci komunikovat elektronicky. 

Datové schránky

Datová schránka je informačním systémem veřejné správy, elektronické úložiště, které 

umožní kontakt se státní správou. Jejich prostřednictvím je možno činit podání kterémukoli 

úřadu, stejně tak ji úřady využívají k doručování adresátům. Tento způsob komunikace 

nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Velikost datové schránky není 

omezena a není náhradou za e-mail. Zásadní rozdíl oproti klasickému e-mailu je v používání 

šifrovaného spojení prostřednictvím protokolu HTTPS. E-mailové protokoly typu SMTP, 

POP3, HTTP nejsou bezpečnými přenosovými protokoly. Prostřednictvím datových schránek 

je možné odesílat a přijímat zprávy, všechny žádosti a stížnosti, zjišťovat stav odeslaných 

zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení nebo si ověřovat, zda má adresát datovou 

schránku. Datové schránky umí používat elektronické formuláře. Přes datové schránky nelze 

poslat dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí dokumentu nahradit, tj. občanský 

průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz nebo vkladní knížka, dále technické 

kresby, audioformáty aj.. 

Datové schránky se povinně zřizují:

 všem orgánům veřejné moci, 

 právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku (včetně zahraničních),

 právnickým osobám zřízeným zákonem, organizačním složkám podniku 

zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku,

 advokátům, notářům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům. 
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Zásadní nesouhlas vůči povinnému používání datových schránek vyslovila Česká 

advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.  Na základě toho se u advokátů, notářů   

a daňových poradců posouvá tato povinnost o tři roky po nabytí účinnosti zákona                  

(tzn. od 1. 7. 2012),  na žádost jim však bude zřízena do 3 dnů od podání žádosti.

Občan (fyzická osoba) má právo se sám rozhodnout, zda bude komunikovat 

prostřednictvím datové schránky. Pokud se pro tuto formu komunikace rozhodne, bude mu na 

základě jeho žádosti (Příloha č. 4) datová schránka zřízena v síti Czech POINT do tří 

pracovních dnů ode dne podání žádosti. Občan má možnost požádat o tzv. znepřístupnění 

datové schránky a později o její opětovnou aktivaci. Stejně tak se sama rozhodne, zda bude 

komunikovat prostřednictvím datové schránky, podnikající fyzická osoba. Datová schránka 

pro podnikající fyzické osoby se zřizuje také pouze na její žádost. Má-li fyzická či právnická 

osoba zřízenu datovou schránku, musí orgán veřejné moci doručovat v elektronické formě do 

této datové schránky dané osoby. Zákon dále stanoví, že k jedné datové schránce může mít 

přístup více osob, ale všechny osoby nemusí mít přístup ke všem datovým zprávám, které 

jsou do schránky doručeny. Např. pokud je zpráva určena pouze do vlastních rukou adresáta, 

není ostatním oprávněným osobám přístupná. 

Původní znění zákona výslovně zdůrazňovalo, že datové schránky nebude možné 

užívat ke korespondenci mezi subjekty soukromého práva. Od 1. 1. 2010 je možné pro 

fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby využívat datové schránky pro 

tzv. dodávání dokumentů – faktur, od 1. 7. 2010 se pak  informační systém datových schránek 

otevřel pro neomezenou soukromou komunikaci.  

Tato možnost je upravena v novele zákona (zákonem 190/2009 Sb.), v § 18a. 

Tabulka č. 4: 

Možnost komunikace 

prostřednictvím datové 

schránky

Od koho

orgán veřejné moci právnická osoba fyzická osoba

komu

orgán veřejné moci
povinně

dobrovolně má-li 

odesílatel DS

dobrovolně má-li 

odesílatel DS

právnická osoba

povinně má-li příjemce 

DS
dobrovolně od 1.1./1.7.2010 mají-li 

obě strany DS
fyzická osoba povinně má-li příjemce DS
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Období od 1. 7. do 30. 10. 2009 bylo přechodné, dne 1. listopadu 2009 se spustilo 

doručování do datových schránek naplno.

Podmínkou pro vstup do systému je získání uživatelského jména a hesla. Ministerstvo 

vnitra každému uživateli přidělí tzv. osobní číslo a přihlašovací údaje. Osobní číslo je 

bezvýznamové, desetimístné a nezaměnitelné s rodným číslem.

Přihlášení do datové schránky je možné dvojím způsobem:

 přes webového klienta (přes příslušnou webovou stránku) přihlášením pomocí 

uživatelského jména a hesla, nebo certifikátem a PINem

 přes spisovou službu nebo jiný systém pro správu dokumentů – zde není potřeba se 

přihlašovat, pracuje se obvyklým způsobem

Po přihlášení se uživatel dostane na úvodní obrazovku. Zde mu nejprve vyskočí 

okénko s údajem o počtu nových zpráv. Zprávy, které jsou do datové schránky doručeny, v ní 

jsou k dispozici až do okamžiku jejich vyzvednutí. Zpráva tedy zůstává ve schránce 

k dispozici až do jejího reálného vyzvednutí. Datová schránka však není archiv, proto zprávy, 

které jsme již vyzvedli a prohlédli, jsou po uplynutí devadesáti dní automaticky smazány. 

Z toho vyplývá, že uživatel si musí tyto zprávy sám archivovat. To je možné buď na vlastním 

počítači například prostřednictvím elektronické spisové služby, nebo prostřednictvím

archivačních služeb, které nabízí Česká pošta. Menší obce pak mohou využít služeb 

tzv. eGon center.  

Bez ohledu na to, za jak dlouho si uživatel zprávy vyzvedne z datové schránky, je 

zpráva, která byla do schránky doručena, považována za převzatou-vyzvednutou za deset dní 

od jejího doručení, a to bez ohledu na to, zda si ji příjemce ze schránky skutečně vyzvedl.

U dodávání mezi fyzickými a právnickými osobami neplatí fikce doručení - dokument 

je doručen až potvrzením přijetí zaslaným skrze datovou schránku příjemce

Potom má uživatel na výběr čtyři hlavní oblasti, znázorněné obdélníkovými 

nabídkami: pro přijaté zprávy, pro odeslané zprávy, pro novou zprávu a pro nastavení.

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů se prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek 
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(dále jen ISDS) stává Czech POINT. Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze od  

1. 7. 2009 na těchto kontaktních místech zajistit:

 zřízení datové schránky -  datová schránka bude zřízena do tří dnů. Přístupové údaje 

obdrží zákazník poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 přidat pověřenou osobu - v oznámení je potřeba zvolit typ oprávnění - Pověřená osoba 

nebo Administrátor. Musí se také nastavit uvedená práva pro přístup pověřené osoby, 

a to: 

- číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou

- číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby

- vytvářet a odesílat datové zprávy

- prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek

- vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).

- zneplatnit přístupové údaje, vydat nové údaje – Používá se v  případě ztráty, nebo 

odcizení přístupových údajů do datové schránky. K zneplatnění stávajících 

přístupových údajů dochází okamžitě, poté je automaticky odeslán e-mail s odkazem 

na aktivační portál, na kterém se vygenerují nové přístupové údaje.

 znepřístupnit datovou schránku.

Od 1. ledna. 2010 přibyly v rámci agendy ISDS tyto další úkony:

 žádost, aby datová schránka plnila funkci orgánu veřejné moci - Povýšení je určeno 

pro schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová 

schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Tímto 

nastavením vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek.

 žádost, aby datová schránka neplnila funkci orgánu veřejné moci

 povolení právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby dodávání 

dokumentů od datové schránky právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické 

osoby - Vyplněním formuláře se datová schránka nastaví do speciálního režimu, ve 

kterém je možné doručovat do dané datové schránky komerční datové zprávy.                  
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V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné 

žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.

 zrušení právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby dodávání 

dokumentů od datové schránky právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické 

osoby - Zruší se doručování komerčních zpráv do datové schránky, poté je možné 

komunikovat pouze s orgány veřejné moci.

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím 

orgánů veřejné moci

 oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

 žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Czech POINT neumožňuje zjistit stav doručení přístupových údajů (kdy byly zaslány, 

či na jakou adresu) prostřednictvím České pošty. Tyto informace lze získat pouze na Infolince 

datových schránek.

Podání může podat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě 

notářsky ověřené plné moci sepsané za tímto účelem.

Je-li datová schránka zřizována pro právnickou osobu na žádost, je nutné k žádosti 

doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, nebo jiný dokument, který určuje danou 

osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. Tento dokument musí být 

také úředně ověřen.

Všechny přílohy žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby a spadají do 

správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou zdarma. V případě 

žádosti o zneplatnění nebo opakované vydání přístupových údajů zaplatí žadatel poplatek ve 

výši 200,- Kč.
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Jaká  je cena za používání datových schránek? Zákon 300/2008 Sb. stanovil, že orgány 

veřejné správy zaplatí cenu za odeslanou zprávu, přičemž se cena za jednu transakci bude 

postupně snižovat s tím, jak poroste počet odeslaných zpráv. Viz. následující tabulka.

Tabulka č. 5

Počet transakcí Cena s DPH v Kč Cena bez DPH v Kč

0 – 33 mil. 17,90 15,04

33 – 66 mil. 15,90 13,36

66 – 100 mil. 13,90 11,68

100 – 123 mil. 11,90 10,00

nad 123 mil. 9,90 8,32

Vzhledem k tomu, že se v dnešní době pohybuje cena doporučeného psaní v rozmezí 

26,-  až 49,- Kč a doručení do vlastních rukou adresáta tuto cenu navyšuje o dalších 6,- Kč, 

mělo zavedení datových schránek zajisti podstatnou úsporu finančních prostředků pro

všechny, kteří je využívají.  Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby měly 

posílat datové zprávy výhradně orgánům veřejné moci zcela zdarma. 

Ještě před jeho účinnosti byla připravena novela. Nebyla přímá, jednalo se o novelu

zákona č. 499/2004 o archivnictví, která však kromě dalších zákonů novelizuje i zákon 

300/2008 Sb. a byla publikována pod č. 190/2009 Sb.

Jedna z nejvýznamnějších změn se týkala způsobu financování. V únoru 2009 

podepsalo Ministerstvo vnitra s Českou poštou smlouvu o provozování informačního 

systému datových schránek (dále jen ISDS) - ceník viz Tabulka č. 5.

Zároveň bylo domluveno pravidlo, že tuto cenu budou platit jen orgány veřejné moci, 

za zprávy, které samy odešlou. Pro ostatní uživatele, kteří nemají používání datových 

schránek povinné, bude jejich používání zdarma.

Ve třetím čtení popisované novely se do ní dostal pozměňovací návrh poslance 

Tomáše Zajíčka, který zavádí zcela odlišný princip, a to, že náklady spojené s provozováním 

informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu 
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vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná 

pokladní správa. Datové schránky tak přinášejí absolutní úsporu na poštovném. 

V srpnu 2010 předložil ministr vnitra vládě, na základě usnesení vlády č. 56333, novelu 

zákona 300/2008 Sb., jejímž předmětem je stanovení nového způsobu hrazení nákladů 

spojených s provozováním informačního systému datových schránek. 

Novela navrhuje, aby orgány veřejné moci (tj. například i exekutoři a notáři) platily za 

odesílané datové zprávy. Právnické či fyzické osoby by i nadále měly používání datových 

schránek zdarma. Původní termín účinnosti této novely byl 1. leden 2011. 

I přes to, že vláda se tímto návrhem zabývala dvakrát (22. 9. a 6. 10. 2010) nebyl 

zatím přijat.  

Zpoplatněna je však soukromá komunikace mezi fyzickými, podnikajícími fyzickými 

nebo právnickými osobami34. V tomto případě hradí odměnu provozovateli informačního 

systému datových schránek fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba,          

z jejíž datové schránky byl dokument odeslán  (viz. Datové schránky - Doplňkové služby).

Jednou z nejdůležitějších věcí bylo, na jaké URL adrese budou datové schránky v 

ostrém režimu provozovány. Novinář Jiří Peterka na tuto skutečnost upozornil na tiskové 

konferenci, která se konala u příležitosti představení datových schránek na konferenci ISSS 

(Internet ve státní správě a samosprávě), jejíž 12. ročník proběhl začátkem dubna 2009 

v Hradci Králové. Ministerstvo vnitra si totiž nestihlo včas zaregistrovat doménu 

datoveschranky.cz. Zaregistrovalo si sice doménu datoveschranky.info, na které dnes 

provozuje informační web, ale tato byla pro „ostrý“ provoz systému datových schránek zcela 

nepoužitelná. Peterka přišel s řešením umístit informační systém datových schránek pod 

doménu gov.cz, kterou má v držení ministerstvo vnitra, a na které funguje portál veřejné 

správy (na adrese portal.gov.cz). Tak proč by, dle něho, na něm nemohly fungovat také 

datové schránky?

                                                
33 Důvodová zpráva k zákonu 300/2008 Sb.

34 § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
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Datové schránky byly nakonec spuštěny přes doménu www.mojedatovaschranka.cz. 

Takto zvolená doména je příliš dlouhá, což může vést k překlepům popř. i k phishingovým 

útokům.35

Nové funkce ISDS

Datové schránky nabídly ke konci roku 2010 svým uživatelům několik nových funkcí:

 možnost číst datové zprávy odkudkoliv a z kteréhokoliv počítače,

 možnost vytváření vlastních doručenek,

 filtrovat a třídit datové zprávy,

 uživatelé mohou vstupovat do znepřístupněné datové schránky,

 vytvořit adresář nejčastěji používaných datových schránek,

 nastavení neomezené platnosti hesla

Filtrovat a třídit datové zprávy

Tato funkce nabízí možnost filtrování podle zadaného klíčového slova. Stačí uvést 

hledaný text a určit sloupec, ve kterém má být zadaný výraz vyhledán. Vyhledávání lze 

omezit také na určité časové období, ve kterém byla zpráva odeslána či přijata. 

Obr. č. 2:

                                                
35 Pishingový útok je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla 

kreditních karet apod.) od obětí útoku.
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Změna hesla

Další novinkou je možnost vypnout povinné změny hesla k datové schránce každých 

90 dnů a nastavit si časově neomezenou platnost hesla.

Obr. č. 3

Doručenky

Doručenky - samostatné zprávy informujících o dodání a doručení datových zpráv 

jako takových. Dosud byly tyto doručenky dostupné jen odesilatelům, ale nyní jsou dostupné 

i příjemcům.

Obr. č. 4

http://i.iinfo.cz/images/438/casove-neomezene-heslo-do-ds-orig.g
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Přístup do znepřístupněné datové schránky

Za určitých specifických okolností může být existující a zpřístupněná (aktivovaná) 

datové schránka zase znepřístupněna. Například na žádost jejího držitele (pokud si ji nechal 

zřídit na žádost), nebo v případě jeho úmrtí, omezení svobody, ztráty způsobilosti apod.

Až dosud byla takto znepřístupněná datová schránka skutečně nepřístupná. Nově ale do ní lze 

přistupovat ve speciálním (omezeném) režimu, kdy je jakoby „jen pro čtení“ – kdy lze číst již 

přijaté či odeslané zprávy, i zadávat je k autorizované konverzi. Už ale nejde nic „zapisovat“, 

neboli cokoli ze schránky odesílat.  

Obr. č. 5
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Adresář

Subjekty, které uživatel najde při vyhledávání, si může uložit do svého (soukromého, 

neveřejného) adresáře. Vedle toho obsahuje i seznam deseti naposledy použitých "adres 

datových schránek". Tyto novinky urychlí přípravu datových zpráv tam, kde je zasíláno 

omezenému okruhu příjemců nebo pokud se příjemci datových zpráv často opakují.

Obr. č. 6:

Kromě toho má uživatel možnost si jednotlivé položky v adresáři přejmenovat, viz následující 

obrázek.

Obr. č. 7:
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Indikátor vytížení ISDS

Dne 20. prosince 2010 byla do Informačního systému datových schránek pro 

usnadnění a zpřehlednění práce s datovými zprávami uživatelům přidána nová funkcionalita. 

ISDS nyní poskytuje on-line informace o svém vytížení na základě počtu zpracovávaných 

požadavků a počtu zpráv, čekajících na přidělení časového razítka. V případě, že datové 

schránky pracují pomalu, si mohou uživatelé ověřit, zda problém je či není na straně ISDS             

a nemusí tak volat na infolinku datových schránek. Grafické zobrazení zatížení systému je po 

přihlášení dostupné na webový portál www.mojedatovaschranka.cz v záložce Nastavení. 

Systém je plně funkční i v případě, že hlásí vysoké zatížení. Projeví se to pouze                   

v podobě pomalejších odezev při práci s datovou schránkou.

Obr. č. 8:

Datové schránky také v internetové kavárně

Významnou technickou změnou je, že webový portál informačního systému datových 

schránek dovede od října 2010 zobrazit obsah datové zprávy, aniž by k tomu potřeboval plug-

in 602XML Filler, který nelze nainstalovat na veřejných počítačích. Díky této nové možnosti 

se uživatel datových schránek můžete seznámit s obsahem datové zprávy, nemá však již

možnost s ní dále manipulovat, včetně odpovědi na ni.

http://i.iinfo.cz/images/154/prejmenovani-polozky-v-adresari.g
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Společnost Software602, která je autorem softwaru datových schránek, představila své 

plány na inovaci 602XML Filleru36. Připravují „portable“ verzi, která umožní uživateli mít 

všechny potřebné komponenty na zabezpečeném USB zařízení (včetně kvalifikovaného               

a komerčního certifikátu) pro ukládání datových zpráv a zejména pro přístup do datové 

schránky a bezpečnou manipulaci se zprávami např. v internetové kavárně.

Obr. č. 9:

Ministerstvo vnitra plánuje novinky i v letošním roce. Chce například nasadit další 

metodu přihlašování, která bude bezpečnější než jen jméno a heslo, ale nebude vyžadovat 

instalaci komerčního certifikátu. Další chystanou novinkou je použití ISDS v konkrétních 

situacích a agendách, jako je třeba podávání daňových přiznání přes ISDS s využitím 

inteligentních formulářů. 

Jaké jsou plány v oblasti datových schránek do budoucna?

NERV (Národní ekonomická rada vlády) navrhl využití datových schránek v oblasti 

zadávání veřejných zakázek za účelem zvýšení jejich transparentnosti.

Podle jeho návrhu by se datové schránky využívaly jako přenosový kanál a jeho použití by 

bylo povinné. Ten by měl vést k místu, které by teprve sloužilo jako evidenční systém,                

a současně jako důvěryhodné a dlouhodobé úložiště všech dokumentů. Tímto místem se 

nabízí např. dozorový orgán pro oblast veřejných zakázek, kterým je Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS) nebo úřad pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, 

jako je NKÚ.

Každá jednotlivá zakázka by měla svou vlastní datovou schránku, přes kterou by spolu 

komunikovali přímo zadavatelé i soutěžící. Tuto komunikaci by mohl kdykoli monitorovat 

ÚOHS, který by měl zároveň veškerou dokumentaci ihned k dispozici prostřednictvím 

vlastního přístupu.   

                                                
36 Bezpapiru.cz., Informační systém datových schránek - případová studie. 
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Datové schránky by se zřizovaly také k jednotlivým procesům např. otevírání obálek, 

hodnotící komisi apod.  V klasickém případě by pro jednu veřejnou zakázku byly zřízeny tři 

datové schránky: jedna pro komunikaci s účastníky, jedna pro komunikaci s komisí pro 

otevírání obálek a jedna pro hodnotící komisi, což by umožnilo garantovat správnou časovou 

posloupnost akcí. 

Tento návrh by jistě potřeboval podporu v zákoně a novela zákona o veřejných 

zakázkách by se dotkla i zákona č. 300/2008. 

Stát by tak ušetřil i nemalé peníze za budování nového přenosového kanálu. 

Datové schránky - doplňkové služby

Poštovní datová zpráva

umožňuje komunikaci mezi ostatními uživateli datových stránek. Jejím 

prostřednictvím lze zasílat dokumenty do datové schránky právnické osoby, podnikající 

fyzické osoby a fyzické osoby. Použití této služby je vhodné zejména v případech, kdy 

účastníci elektronické komunikace požadují dodání dokumentu právně prokazatelným 

způsobem. Služba se aktivuje elektronicky na webových stránkách České pošty v Klientské 

zóně.

Příjem poštovní datové zprávy je zdarma, tuto funkcionalitu je však potřeba aktivovat 

v uživatelském nastavení dané datové schránky.

Odeslání poštovní datové zprávy je zpoplatněno. Úhrada ceny za poskytnutou službu 

se provádí měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu poskytovatelem, který se zasílá 

elektronicky do datové schránky uživatele, nebo v listinné podobě na fakturační adresu 

uvedenou uživatelem v Objednávce služby. Pokud v měsíci nebyla žádná zpráva odeslána se 

měsíční poplatek za využívání služby neúčtuje a fakturace se neprovádí.

Cena za odeslání poštovní datové zprávy je 15,04 Kč. Měsíční poplatek za využívání služby 

se odvíjí od počtu odeslaných zpráv takto:

počet odeslaných zpráv cena37 / měsíc

1 - 10 50,- Kč

                                                

37 Uvedené ceny sou bez DPH.
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11 -  50 35,- Kč

nad 50 20,- Kč

Bezpečný klíč k datové schránce

umožňuje zajistit vyšší stupeň bezpečnosti při přistupování k datovým schránkám 

nebo dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) opatřit zaručeným elektronickým 

podpisem.

Jedná se o kombinaci digitálních certifikátů PostSignum a bezpečného úložiště                     

v podobě USB tokenu38. Certifikáty nelze z USB tokenu vykopírovat, při opakovaném 

chybném zadání PIN je další použití certifikátů zablokováno. 

Česká pošta nabízí produkt ve třech variantách:

Bezpečný klíč k datové schránce KOMPLET

Tento produkt je určen pro zákazníky, kteří chtějí zvýšit bezpečnost přístupu ke svým 

datovým schránkám a zároveň chtějí svou elektronickou komunikaci opatřit zaručeným 

elektronickým podpisem. Balíček obsahuje USB token iKey 4000, obslužný SW, osobní 

kvalifikovaný a komerční certifikát od CA PostSignum. Cena služby činí 1 997,- Kč vč. DPH.

Bezpečný klíč k datové schránce – přístupový

Tento produkt je určen pro nové zákazníky, kteří chtějí pouze zvýšit bezpečnost 

přístupu ke svým datovým schránkám nebo pro zákazníky, kteří jsou již majiteli 

kvalifikovaného certifikátu. Balíček obsahuje USB token iKey 4000, obslužný SW, osobní 

komerční certifikát od CA PostSignum. Cena služby činí 1 807,- Kč vč. DPH.

Bezpečný klíč k datové schránce - podpisový

Tento produkt je určen pro nové zákazníky, kteří jsou již majiteli komerčního 

certifikátu a chtějí v rámci akčního balíčku získat kvalifikovaný certifikát a USB token pro 

bezpečné uložení soukromých klíčů a certifikátů. Balíček obsahuje USB token iKey 4000, 

                                                
38 připomíná klasickou USB paměť, na rozdíl od ní je to ale chráněné úložiště
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obslužný SW, osobní kvalifikovaný certifikát od CA PostSignum. Cena služby činí 1 807,-

Kč vč. DPH.39

Cena USB tokenu iKey 4000 činí 1 486,- Kč vč. DPH. 

Bezpečný klíč je možno objednat  na www.postsignum.cz. nebo na pobočkách České 

pošty, kde je dostupná služba Czech POINT. 

Datový trezor

je určen k ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů. Do Datového 

trezoru se zprávy starší 90 dnů přesouvají plně automaticky bez jakékoli nutnosti zásahu 

uživatele.

Jedná se o bezpečné a garantované úložiště, kde Česká pošta odpovídá za zabezpečení 

důvěrnosti a ochrany dat. Garance se vztahuje také na případ ztráty nebo poškození zpráv. 

Služba je dostupná na pobočkách České pošty s Czech POINTem. K aktivaci datového 

trezoru je potřeba identifikátor datové schránky a průkaz totožnosti. 

Česká pošta poskytuje tři varianty služby: 

Kapacita 100 datových zpráv   1.200,- Kč ročně bez DPH

Kapacita 500 datových zpráv 5.400,- Kč ročně bez DPH

Kapacita 5000 datových zpráv 48.000,- Kč ročně bez DPH

SMS upozornění k datové schránce

Tato služba upozorní uživatele na příchozí zprávy do datové schránky pomocí SMS 

zprávy. SMS zpráva může upozornit také na příchozí zprávy určené do vlastních rukou. 

Službu lze po přihlášení aktivovat přes rozhraní administrace v Datové schránce. SMS 

upozornění lze získat pouze na SIM kartu českých operátorů a je nutné mít aktivovanou 

službu Premium SMS. Cena služby činí 3,- Kč za jednu odeslanou SMS zprávu. Tato cena je 

již včetně DPH. 

                                                
39 Česká pošta, Bezpečný klíč k datové schránce.
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Podporované formáty dokumentů pro datové zprávy (dle prováděcí vyhlášky MVČR 

194/2009 Sb. ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek):

 pdf (Portable Document Format)

 PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

 xml (Extensible Markup Language Document)

 fo/zfo (602XML Filler dokument)

 html/htm (Hypertext Markup Language Document)

 odt (Open Document Text)

 ods (Open Document Spreadsheet)

 odp (Open Document Presentation)

 txt (prostý text)

 rtf (Rich Text Format)

 doc (MS Word Document)

 xls (MS Excel Spreadsheet)

 ppt (MS PowerPoint Presentation)

 jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

 png (Portable Network Graphics)

 tiff (Tagged Image File Format)

 gif (Graphics Interchange Format)

 mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

 wav (Waveform Audio Format)

 mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

 isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

Informační systém datových schránek se kromě Zákona č.300/2008 Sb. a navazujících 

Vyhlášek č.193/2009 Sb. a č.194/2009 Sb. řídí Provozním řádem. Tento dokument vydává 

správce ISDS a zveřejňuje jej na informačním webu Datových schránek. 

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo 

aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 28.11.2010 do odvolání. 
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Datové schránky sebou nesou tyto další efekty:

- "vyčištění" obchodního rejstříku - odhalení mrtvých firem, opravení neplatných záznamů     

( zhruba jedna třetina obálek s přístupovými údaji se vrátila jako nedoručitelné),

- změna komplikovaných způsobů jednání za společnost (snížení počtu současně jednajících 

osob),

- zvýšení vymahatelnosti práva (zvýšení úspěšnosti doručování, mj. také díky souběžně 

provedené souhrnné novele občanského soudního řádu - zákonem č. 7/2009 Sb.),

- průběžný přesun od listinné formy vedení spisů k elektronické formě.

Nejčastěji se datovým schránkám vyčítá:

Nezabezpečené certifikáty - při prvním zadání www.mojedatovaschranka.cz se 

uživateli zobrazí výstraha o nedůvěryhodném připojení a neúplném certifikátu a je mu 

doporučeno danou stránku opustit. Majitelem kořenového certifikátu je Česká pošta a vydala 

ho  certifikační autorita PostSignum. Ten však není zastoupen mezi certifikáty, které jsou 

distribuovány již jako standardní součást obvyklých webových prohlížečů, a je potřeba tento 

certifikát do prohlížeče dodatečně nainstalovat. 

Zásuvné moduly - plnohodnotná práce s datovými přílohami vyžaduje instalaci 

zásuvného modulu pro 602XML Filler. Ten je k instalaci nabídnut při prvním prohlížení 

datové zprávy, poté již není vyžadován. Jeho nevýhodou je, že ho není možné instalovat do 

počítačů, které jsou veřejně přístupné (tzn. v internetových kavárnách, počítačových 

učebnách, hotelích              a jinde). V prohlížeči bez zásuvného modulu je možné si zprávu, 

případně přílohu, prohlédnout pouze jako náhled. 

Platnost zpráv - zprávy jsou v datové schránce uloženy pouze 90 dnů. Potom se bez 

náhrady a možnosti obnovení automaticky mažou. Toto je možné vyřešit tím, že si uživatel za 

úplatu u České pošty pronajme službu Datový trezor, kde jsou zprávy ukládány.

Zprávy jsou automaticky opatřeny elektronickou značkou Ministerstva vnitra ČR coby 

stvrzení jejich původnosti, avšak postrádají časové razítko. Podle současné certifikační 

politiky použité certifikační autority je platnost takové značky nejvýše jeden rok. Chce-li 

držitel prodloužit prokazatelnost digitální kopie zprávy, musí ji opatřit časovým razítkem na 
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vlastní náklady sám. Časové razítka nabízí všechny tři tuzemské akreditované certifikační 

autority a na trhu se objevují softwarové nástroje, které práci s časovými razítky podporují    

(například VerisignIT od společnosti Dignita, nově je možnost práce s časovými razítky 

zabudována i do kancelářského balíku MS Office verze 2010). Časová razítka lze získat také 

zdarma, v tom případě se však nejedná o kvalifikovaná časová razítka, která jsou zapotřebí 

pro právně závazné dokumenty. Kvalifikovaná časová razítka stojí zhruba jednu korunu za 

kus. K tomu, abyste je mohli využívat, je potřeba uzavřít smlouvu s příslušnou certifikační 

autoritou na jejich vydávání. Firma Software602 nabízí časová razítka (od I.CA) na principu 

předplatného - uživatel si jednorázově zakoupí balíček (cartridge) s určitým počtem časových 

razítek, které pak může používat. 

Statistika informačního systému datových schránek

Za ministra vnitra Ivana Langera (ODS) a jeho prvního náměstka Zdeňka zajíčka, byla 

propagace datových schránek, ale i dalších aktivit  v oblasti e-governmentu velmi aktivní. 

Z důvodu pádu Topolánkovy vlády a nástupu úřednické vlády nahradil Ivana Langera Martin 

Pecina (ČSSD) a později vystřídal Zdeňka Zajíčka náměstek pro informatiku Jaroslav Chýlek. 

Propagace a aktivita kolem datových schránek poklesla, ale Jaroslav Chýlek nadále 

jednal s uživatelskou veřejností, vystupoval na odborných konferencích a komunikoval 

s novináři. Po posledních sněmovních volbách, s nástupem nové vlády, přešlo vedení resortu 

vnitra opět do nových rukou, kdy ministrem vnitra se stal Radek John (Věci veřejné),                    

a aktivita kolem datových schránek dále poklesla. Projekty z oblasti eGovernmentu se ocitly 

zcela mimo hlavní oblasti zájmu a mluví se o nich pouze v souvislosti s šetřením.

Celkem zpřístupněných datových schránek: 

Fyzických osob 17 581

Podnikajících fyzických osob 10 352

Orgánů veřejné moci 7 673

Právnických osob 365 406

CELKEM 401 012

Odeslané datové zprávy:
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Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby 152 779

Orgánu veřejné moci 19 388 998

Notáře 378 238

Exekutora 8 329 707

Právnické osoby 1 335 040

CELKEM 29 584 762

Průměrná úspěšnost doručení zpráv přihlášením do datové schránky je 96,6 %.40

Zbytek je doručen fikcí, přičemž pouze zhruba 0,001 procenta datových zpráv nebylo vůbec 

doručeno. Srovnatelné údaje oproti listovním zásilkám nejsou k dispozici, pouze údaj  že 

úřední korespondence je fikcí doručována v listinné podobě ve zhruba čtyřiceti procentech 

případů.41

Posílání dokumentů přes datové schránky navzájem mezi podnikateli mělo loni 

zavládnout světu elektronické komunikace. Z celkového počtu téměř 30 milionů zpráv jich 

však směřovalo od soukromého subjektu k jinému privátnímu subjektu asi 2000. Na vině je 

zřejmě vysoká cena, ta by však letos měla o několik korun klesnout, jelikož cena datových 

zpráv se odvíjí od jejich celkového počtu a sníží se po odeslání 33 milionů datových zpráv. K 

tomu by mělo dojít ve druhém čtvrtletí letošního roku a cena poté klesne na 16,032 koruny s 

DPH (13,36 bez DPH).

Autorizovaná konverze dokumentů

Další významnou změnou je tzv. autorizovaná konverze dokumentů, což je převod 

dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické a naopak. Dokumenty zatím existovaly 

převážně v listinné podobě. Elektronické dokumenty se dosud považovaly za rovnocenné 

s listinnými pouze v případě, že v elektronické podobě vznikly. Do vzniku zákona                            

o eGovernmentu neexistovala možnost převodu z listinné podoby dokumentu do elektronické 

                                                
40 Česká pošta., Máte pocit, že Datové schránky pracují pomalu? Datové schránky nově poskytují informace o 

svém vytížení. 

41
Právní rádce., Datové schránky po roce. 
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či naopak. To změnila autorizovaná konverze dokumentů. Dokument, který provedením 

autorizované konverze vznikne, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu. 

Autorizovaná konverze dokumentů se skládá z těchto kroků:

 převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě nebo 

opačně

 ověření shody vstupu a výstupu

 přidání ověřovací položky

Zákon 300/2008 Sb. upravuje dva typy konverze:

Konverze z listinné do elektronické podoby (Příloha č. 5) - zákazník přinese listinu, 

kterou chce konvertovat. Výstup si určí zákazník, a to CD, DVD nebo je zaslán do Úschovny, 

což je úložiště konvertovaných dokumentů, kde si zákazník dokument kdykoliv později 

vyzvedne. Cena  nosiče CD/DVD je již započtena v poplatku za konverzi. 

Konverze z elektronické do listinné podoby (Příloha č. 6) - elektronický dokument, 

který chce zákazník konvertovat, je možné přinést na CD, DVD nebo poslat z datové 

schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník 

přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které 

obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. 

Autorizovaná konverze se dělí také podle funkce na:

 autorizovanou konverzi na žádost - autorizovaná konverze na žádost slouží pro 

širokou veřejnost a provádějí ji všechna kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT. 

Dokument, který vznikne autorizovanou konverzí má stejné právní účinky jako ověřená 

kopie, není však ověřenou kopií, jelikož neprošel procesem vidimace.

Dokument, který má být převeden do listinné podoby, musí být podepsán platným

elektronickým podpisem. (Příloha č. 7)

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost je zpoplatněna, a to 30,- Kč za každou 

i započatou stránku.

 autorizovanou konverzi z moci úřední - slouží pro vnitřní potřeby úřadu, které jí 

mohou konvertovat dokumenty pro výkon své působnosti. Zajišťuje převedení dokumentu                   

z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů. Viz. 

CzechPOINT@Office
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Úschovna systému Czech POINT -  je podpůrný systém pro autorizovanou konverzi 

dokumentů, který se využívá  pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.

Při konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby na kontaktním místě Czech 

POINT,  se zkonvertovaný dokument může uložit do úschovny pro další použití po dobu tří 

dnů, poté bude automaticky smazán.

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné, může být elektronický dokument 

uložen do úschovny prostřednictvím Czech POINTu  nebo odesláním z datové schránky. 

Dokument musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší a v případě konverze na žádost musí 

být opatřen elektronickým podpisem. Dokument může být v úschovně uložen až 30 dnů, poté 

bude rovněž automaticky smazán. 

Centrální úložiště ověřovacích doložek – systém Czech POINT vede na základě 

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

centrální evidenci všech ověřovacích doložek, které byly provedeny autorizovanou konverzí 

dokumentů na žádost a z moci úřední, kterou provádějí orgány veřejné moci.

Na webové adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/ je možné ověřit 

výstup z autorizované konverze. Do pole Identifikační číslo ověřovací doložky se vepíše číslo 

provedené konverze, které lze najít na dokumentu pod 2D kódem. Systém zobrazí původní 

ověřovací doložku z centrálního úložiště ověřovacích doložek tak, jak byla vytvořena při 

samotné konverzi.

Pokud nedojde ke shodě čísla ověřované doložky zadaným ke kontrole a čísla 

v centrálním úložišti ověřovacích položek, jedná se o dokument, který nevznikl provedením 

autorizované konverze dokumentů a v žádném případě za něj nemůže být považován. 

Ověřovací doložka obsahuje nezbytné skutečnosti vztahující se k provedené konverzi -  

údaj o názvu subjektu, který konverzi provedl, otisk úředního razítka, jméno a podpis 

osoby, která konverzi provedla a z kolika listů se výstup skládá. Další náležitostí je údaj               

o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem, číslo 

kvalifikovaného certifikátu a společnost, která ho vydala. Obsahuje rovněž údaj o tom, zda

dokument v listinné podobě, který je autorizovanou konverzí převáděn do podoby digitální,

obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, optický

variabilní prvek případně jiný zajišťovací prvek.
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Provedením autorizované konverze dokumentu se nepotvrzuje jeho správnost ani 

pravdivost údajů, pouze jejich shoda. Zákon připisuje výstupu z autorizované konverze 

dokumentů právní účinky ověřené kopie dokumentu, jehož převedením vznikl. 

Autorizovanou konverzi jsou oprávněny provádět pouze k tomu zákonem oprávněné 

subjekty. Těmi jsou úřady městských částí, obecní a krajské úřady, Česká pošta, Hospodářská 

komora, notáři a Czech POINT.

Od 1. září 2009 mohou na základě novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii provádět 

autorizovanou konverzi dokumentů na žádost advokáti, pouze v souvislosti s poskytováním 

právních služeb. 42

Subjekt provádějící konverzi dokumentů je povinen vést evidenci provedených 

konverzí. Zákon č. 300/2008 Sb. stanoví pro vedení evidence provedených 

autorizovaných konverzí dokumentů pouze rozsah vedených údajů a dobu, po kterou jsou tyto 

údaje uchovávány od data provedení konverze. Ostatní záležitosti vedení evidence

provedených autorizovaných konverzí jsou ponechány na úvaze subjektů, které 

autorizovanou konverzi dokumentů provádějí. Evidence může být vedena jak v elektronické, 

tak v listinné podobě. Hlavní evidenční údaje jsou: pořadové číslo, pod kterým je 

autorizovaná konverze dokumentů vedena v této evidenci a datum provedení

autorizované konverze dokumentů. 

Provedení autorizované konverze dokumentů podléhá správnímu poplatku ve výši 

30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny. Pokud konverzi provádí 

zastupitelský úřad, činí správní poplatek 100 Kč za každou i započatou stránku konvertované 

listiny. Česká pošta a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního 

úkonu požadovat poplatek, jehož výše však nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku 

stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních poplatcích.

                                                

42
Poskytováním právních služeb se podle § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. rozumí „zastupování v řízení před soudy a

jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a 

další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost

opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu, je-li vykonávána advokátem.“
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Zákon č. 300/2008 Sb. rovněž stanoví, kdy autorizovanou konverzi dokumentů nelze 

provést.  Jsou to dokumenty:

 jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní 

průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k 

pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, 

směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické 

kresby),  

 dokumenty, u kterých je pochybnost o jejich věrohodnosti (obsahují změny, doplňky, 

škrty, nelze  zjistit, zda se jedná o prvopis, opis, kopii apod.),  

 dokumenty v listinné podobě opatřeny plastickým textem nebo otiskem plastického 

razítka

Novela zákona o eGovernmentu umožnila provádět autorizovanou konverzi 

dokumentů u dokumentu, který již jednou konvertovaný byl. Dokument tak lze neomezeně 

převádět z listinné podoby do podoby datové zprávy a naopak. Další významnou změnou je 

možnost  konvertovat dokument, i když neobsahuje kvalifikované časové razítko. 

V případě provádění autorizované konverze dokumentů na žádost je nutné ověřit 

platnost elektronického podpisu. Pokud je neplatný, nelze autorizovanou konverzi dokumentů 

na žádost provést. 

5.3.4 Základní registry  - „jsou eGONův mozek, bez něj by jeho fungování bylo málo 

efektivní"

V březnu 2009 byl schválen zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech veřejné 

správy. (více v kapitole 5 Legislativa). Ministerstvo vnitra původně navrhovalo pět 

samostatných zákonů o základních registrech, ale Výbor pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj Parlamentu České republiky Parlamentu České republiky je schválil v podobě jednoho 

komplexního zákona.

"Dnešním dnem vstoupil schválením mozku eGONa projekt reformy veřejné správy               

a eGovernmentu na vládní úrovni do své finální legislativní fáze. Cílem tohoto návrhu je 

změnit dosavadní praxi. Předložený zákon nutí úřady, aby spolu navzájem komunikovaly. 

Občané tak budou zbaveni povinnosti údaje o sobě opakovaně poskytovat a dokládat. Díky 

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-jako-symbol-egovernmentu-moderniho-pratelskeho-a-efektivniho-uradu-252052.aspx
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tomu máme reálnou šanci se v průběhu tohoto volebního období dostat mezi šest

nejvyspělejších zemí EU v oblasti eGovernmentu,"43 uvedl ministr vnitra Ivan Langer. 

Propojení základních registrů bude realizováno prostřednictvím informačního systému 

základních registrů, jehož správcem je nově vytvořený úřad Správa základních registrů. Tento 

úřad spadá pod Ministerstvo vnitra a je odpovědný za údaje v základních registrech a jejich 

zpřístupnění. 

Údaje obsažené v těchto základních registrech se získávají z agendových informačních 

systémů, z nichž jsou editoři oprávněni zapisovat údaje do základního registru - zásadním 

prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Jde o údaj, který bude přebírán 

ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, 

platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. 

Využívání referenčních dat z těchto registrů stanoví zákon příslušným úřadům jako 

povinnost. Úřad nebude smět vyžadovat od občana doložení skutečnosti, které si může ověřit  

v referenčních registrech. To se začíná využívat již dnes u některých matričních událostí nebo 

u výpisů z rejstříku trestů - úředník si sám do spisu vloží  potřebný doklad, který získá 

zákonným způsobem z informačního systému veřejné správy.

Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na technologii 

KIVS.

Vzhledem k tomu, že projekt základních registrů je plně v souladu s předcházejícími 

usneseními vlády ČR týkajících se strategických plánů vlády v oblasti Smart Administration, 

je možné tento projekt realizovat za použití prostředků ze strukturálních fondů EU, a to 

konkrétně Integrovaného operačního programu (IOP).

Podle návrhů Ministerstva vnitra budou veškeré potřebné údaje o českých občanech 

soustředěny v těchto čtyřech základních registrech:

Registr obyvatel  

bude spadat do působnosti Ministerstva vnitra. V základním registru obyvatel mají být vedeny 

údaje o všech občanech České republiky (zdrojem bude stávající systém evidence obyvatel 

                                                

43
Portál veřejné správy ČR., Zákon o základních registrech schválil Senát Parlamentu ČR
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Ministerstva vnitra), o cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému nebo přechodnému 

pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, a občanech Evropské unie, kteří 

na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší než tři měsíce (nyní 

vedeni v cizineckém informačním systému). V základním registru obyvatel budou 

vedeny pouze aktuální údaje. Historie těchto údajů se bude nadále uchovávat v již existujícím 

systému. Významnou změnou oproti stávajícím zvyklostem bude to, že údaj o adrese trvalého 

pobytu nebude součástí registru obyvatel. Tento údaj bude získáván dotazem do základního 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Registr obyvatel bude jako jediný základní registr pracovat s osobními údaji, proto 

bude také nejdůsledněji zabezpečen proti možnému úniku nebo zneužití citlivých osobních 

údajů. Registr bude obsahovat tyto údaje:

 příjmení, jméno, 

 odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, 

 datum narození a úmrtí

 datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a den, který 

je v rozhodnutí uveden jako den smrti,

 odkaz do registru územní identifikace na místo a okres narození a úmrtí

 státní občanství

Dalším významným údajem v registru obyvatel bude údaj o tom, zda má či nemá daná 

fyzická osoba aktivní datovou schránku nebo číslo elektronického občanského průkazu. Pro 

usnadnění doručování bude v registru obyvatel také doručovací adresa. 

Registr osob

bude spadat do kompetence Českého statistického úřadu v úzké součinnosti                              

s Ministerstvem vnitra.  Základní registr osob povede vybrané údaje o právnických osobách, 

podnikajících fyzických osobách, organizačních složkách zahraničních právnických osob            

a organizačních složkách státu, které sice nemají právní subjektivitu, přesto z důvodu jejich 

jednoznačné identifikace se považuje za nutné vést je v této evidenci, např. o církvích, 

politických stranách, občanských sdruženích a o všech orgánech veřejné správy včetně měst 

až po nejmenší obce. Referenčními údaji budou identifikační a některé další základní údaje, 

které se vztahují k osobám vedeným v tomto registru osob. V tomto rejstříku se nepovedou 

žádné osobní údaje, ty budou získávány odkazem do rejstříku osob. Stejně tak tento rejstřík 
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nebude obsahovat žádné adresní údaje, ty se opět budou získávat dotazem do základního 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

Přidělování identifikačních čísel bude soustředěno do jednoho místa, tato činnost bude 

odňata všem stávajícím místům, která identifikační číslo (IČ) přidělují. Registr bude 

garantovat automatizované přidělování identifikačních čísel všem osobám a současně povede 

evidenci o tom, kdy, komu a kým bylo dané identifikační číslo přiděleno.

V přístupu k informacím do registru osob bude rozlišen rozsah přístupných údajů dle 

typů uživatelů (orgány veřejné moci, ostatní uživatelé), tzn., že zákon stanoví taxativním 

výčtem, které údaje jsou veřejné a které nikoli. Předpokládá se, že údaje budou poskytovány 

zásadně v elektronické podobě, na nosičích dat nebo dálkovým přístupem.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

bude v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v úzké součinnosti                               

s Ministerstvem vnitra. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí bude 

obsahovat základní identifikační a lokační údaje, které se vztahují k územním prvkům                

a územně-evidenčním jednotkám a nemovitostem. Ani v tomto registru se nepovedou žádné 

osobní údaje (například vlastník nemovitosti). Ty budou oprávněné subjekty získávat 

odkazem z rejstříku osob. 

V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v této souvislosti dojde k několika 

změnám. Sjednotí se právní úprava číslování domů. Nově je upraven zákaz označovat budovu 

již jednou přiděleným číslem popisným či evidenčním. Přidělení evidenčního čísla se 

rozšiřuje na dočasné stavby a tzv. drobné stavby, neboť tento údaj umožní lokalizaci typů 

budov, což bude využitelné zejména v integrovaném záchranném systému. Netýká se čísla 

orientačního. V registru bude veden údaj o tom, zda je obec městem či městysem, a dále 

budou zapisovány údaje o městských obvodech a městských částech. Nová úprava stanovuje, 

aby se v jedné obci neopakovaly stejné názvy ulic nebo jiných veřejných prostranství, obec 

bude muset rozhodnout o změně názvů těch veřejných prostranství, která jsou pojmenována 

shodnými názvy. Registr bude dále obsahovat např. údaje z katastru nemovitostí, údaje 

o počtu obyvatel v domě apod.
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Registr práv a povinností

se připravuje v gesci Ministerstva vnitra. Údaje soustředěné v základním registru práv                

a povinností lze označit jako údaje, které podporují tři základní registry. Jde o konkrétní 

možnosti přístupu a využití údajů v registrech. Zde se povedou údaje o agendách orgánů 

veřejné moci. Typickými údaji o agendě je určení orgánu veřejné moci, název agendy a údaj  

o tom, které orgány mají agendu vykonávat. Budou se zapisovat data o některých právech      

a povinnostech fyzických a právnických osob a o právech k věcem, jako např. údaje 

o rozhodnutích v rámci správních, soudních, příp. jiných řízení, veřejnoprávních smlouvách 

apod. Údaje o rozhodnutích nebudou do registru práv a povinností vkládány zpětně, ale až po 

nabytí právní moci ke dni účinnosti zákona o základních registrech. Tyto údaje budou sloužit 

nejen k vyhledávání informací o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, ale 

i o právech vztahujících se k objektům vedeným v základním registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí.

Jednou z jeho nejdůležitějších funkcí bude zabezpečení, aby data ze základních 

registrů a navazujících agend mohl čerpat pouze ten uživatel, který je k jejich čerpání a užití 

oprávněn ze zákona a používá je výhradně k zákonem stanovenému účelu. Za nejsložitější 

součást systémů základních registrů je považována realizace a naplnění tohoto složitého 

systému daty, a to nejen daty o uživatelích a jejich rolích, ale zejména daty o právech                  

a povinnostech ve vazbě na platnou legislativu.

Lze očekávat, že počáteční náklady na zavedení eGovernmentu budou značné, ale 

přínosy by měly brzy vyvážit tyto náklady, protože dojde k omezení byrokratické zátěže, 

zefektivní se činnost úřadů, sníží se finanční nároky na chod administrativy a zajistí se 

transparentní výkon veřejné správy.

E občanky

V návaznosti na navrhované zákony o základních registrech předložil ministr vnitra 

novelu zákona o občanských průkazech. Zákon zavádí tzv. elektronický občanský průkaz        

(e-OP). Jeho cílem je umožnění vydávání občanských průkazů s novými funkcionalitami. 

Občanské průkazy bude možné použít pro elektronickou komunikaci se základními registry       

a dalšími informačními systémy veřejné správy. 
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Předpokládané zahájení vydávání eOP ve zkušebním provozu mělo proběhnout  od                 

1. července 2010. Z důvodu odložení startu veřejných registrů, se posouvá také termín 

vydávání občanských průkazů, a to od 1. ledna 2012. V souvislosti s tím se posunuje termín 

pro žádost o vydání stávajícího občanského průkazu do 14. 12. 2011. 

Elektronický občanský průkaz by měl sloužit:

 k jednoznačnému určení totožnosti občana

 jako cestovní doklad v zemích Evropské unie 

měl by umožnit jeho maximální využití v rámci elektronické komunikace s orgány 

veřejné správy, například pro přístup do datových schránek s využitím elektronického 

podpisu

 mohl by být využíván pro účely zdravotního pojištění

 důchodového zabezpečení

 popřípadě pro výkon volebního práva

Původně se počítalo, že do občanského průkazu se nebude zapisovat rodné 

číslo. Rodné číslo bude využíváno omezeně do roku 2020 při vytváření registru obyvatel a 

pro jednoznačné ztotožnění. Rovněž se neměl zapisovat trvalý pobyt, rodné příjmení, rodinný 

stav a nepovinné údaje o manželovi, dětech a dosaženém titulu. Tyto změny jsou nejčastějším 

důvodem pro vydání nového občanského průkazu a zbytečně zatěžují jak občany samotné, tak 

i státní rozpočet.

Při projednávání příslušného návrhu v roce 2009 rozhodli poslanci o tom, že tyto údaje 

na elektronickém občanském průkazu zůstanou. V listopadu 2010 byla schválena novela 

zákona o základních registrech, která umožňuje, že si lidé budou moci sami zvolit, zda 

v elektronickém občanském průkazu budou mít  údaje o rodinném stavu, místě bydliště                  

a rodné číslo. Rodinný stav se měl podle původní novely zapisovat do občanských průkazů do 

konce letošního roku. Místo bydliště mělo z průkazů zmizet od roku 2017 a rodné číslo od 

roku 2020 kvůli stávajícím informačním systémům České správy sociálního zabezpečení. 

Formát e-OP by měl být shodný s rozměrem kreditní karty. 
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Elektronický občanský průkaz by měl, díky chystanému systému základních registrů, 

které budou obsahovat všechny podstatné informace o každém člověku, umožnit implikovat 

také další průkazy způsobilosti, například zbrojní pas nebo řidičský průkaz. 

Touto implementací se značně zvýší rizika v případě jeho ztráty. Z tohoto důvodu 

navrhuje ministerstvo vnitra širší zabezpečení nových dokladů. To zajistí rozdělení průkazu 

na dvě části. Viditelná část bude vedle fotky obsahovat pouze základní identifikační údaje, 

kterými jsou: příjmení, jméno, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, podpis             

a údaje o platnosti průkazu. Elektronická část bude obsahovat osobní identifikátor pro přístup 

do registrů a bude čitelná jen s pomocí PIN kódu. Ten bude znát pouze držitel e-občanky. 

Obdobně jako u bank by také mělo být možné zablokovat průkaz v případě jeho ztráty. 

E-OP by se měl vydávat ve dvou variantách, které by se měly navzájem lišit 

technickým vybavením.

1. E-OP se strojově čitelnými údaji a s 2D kódem               

V případě, že stávajícímu občanskému průkazu skončení jeho platnost, nebude za e-

OP tohoto typu vybírán správní poplatek.

2. E-OP se strojově čitelnými údaji a s 2D kódem a s kontaktním čipem

Kontaktní čip se předpokládá aktivovat prostřednictvím PIN kódu, který bude znát 

pouze držitel e-OP. Správní poplatek za vydání tohoto e-OP se navrhuje ve výši 500,- Kč.

Celá koncepce základních registrů detailně řeší to, jak se budou k osobním údajům 

v základních registrech dostávat úředníci. Neřeší však již agendy soukromým subjektům, 

(banky, telekomunikační operátoři, utility atd.), kteří často potřebují znát svého zákazníka, 

včetně takových údajů, jako je údaj o jeho bydlišti. Například banky to mají přímo nařízené 

zákonem. 44

Problémem však  je ochrana osobních údajů na čipu. Jak by se dalo zabránit krádeži 

dalších údajů, pokud by mohly i nestátní orgány číst a zapisovat data? Bezpečností kód chrání 

zneužití údajů z karty v případě krádeže. Ochranu citlivých dat by musely řešit například 

určité složky na čipu s omezeným přístupem.

                                                
44 zákony proti praní špinavých peněz
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Současná koncepce základních registrů, včetně elektronických občanských průkazů, 

předpokládá, že údaje ze základního registru obyvatel, by mohl získat sám žadatel, který by 

vznesl požadavek na poskytnutí osobních údajů třetí straně. Informační systém základních 

registrů by pak zaslal požadované údaje do datové schránky třetí strany. 

Přitom dnes stačí pouze předložit občanský průkaz.

Platnost e-OP se navrhuje na dobu 10 let. Plná funkčnost elektronického kontaktního 

čipu se předpokládá za tři roky od vydání e-OP. V té době nebude nefunkčnost čipu 

hodnocena jako přestupek.

Nový identifikační průkaz bude muset mít, tak jako dosud, každý občan starší patnácti 

let s trvalým pobytem na území České republiky. Oproti současnosti by ale mělo být možné 

pořídit volitelně občanku i pro lidi mladší.

Zajímavou novinkou spojenou se zavedením e-občanek a systémem základních 

registrů má být možnost zprostředkování kontaktu s jiným občanem České republiky. Nová 

služba bude zpoplatněna částkou 500 Kč. O její zanesení do novely zákona o evidenci 

obyvatel zažádal veřejný ochránce práv na základě četných žádostí a stížností ze strany 

občanů.

Vydávání e-OP je v souladu s iniciativou „i2010" Evropské komise ze dne 1. června 

2005, kde je jednou z priorit „všem přístupná informační společnost“ podporující růst a 

vytváření nových pracovních míst, lepší veřejné služby a kvalitu života. Jde o rozvoj takové 

informační společnosti, která nebude nikoho vynechávat či vylučovat a prostřednictvím 

použití uživatelsky příjemných informačních a komunikačních technologií bude nabízet 

vysoce kvalitní a dostupné veřejné služby. V souvislosti se zahájením prací na vydávání e-OP 

se předpokládá využití zkušeností států Evropské unie, které již tento doklad vydávají. V 

současné době je už vydávají úřady v Belgii, Estonsku, Finsku, Itálii a Švédsku. Španělsko 

podobný systém zatím testuje.

Elektronický podpis

Elektronický podpis je nástroj, který slouží k identifikaci a autentizaci fyzických osob 

v prostředí internetu. Uplatňuje se při komunikaci mezi úřady veřejné správy navzájem a při 
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komunikaci občanů s úřady. Používání elektronického podpisu a poskytováním souvisejících 

služeb v souladu s právem Evropských společenstvích řeší Zákon č. 227/2000 Sb.,                  

o elektronickém podpisu. Podle tohoto zákona znamená elektronický podpis údaje                       

v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené         

a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu           

k datové zprávě (§ 2, odst. a). Zákon o elektronickém podpisu se ale dále zabývá zaručeným 

elektronickým podpisem – v praxi se tak pod pojmem elektronický podpis většinou rozumí 

zaručený elektronický podpis. Zaručený elektronický podpis je definován v § 2, odst. b: „Pro 

účely tohoto zákona se rozumí zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který 

splňuje následující požadavky:

 je jednoznačně spojen s podepisující osobou,

 umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,

 byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující 

osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

 je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno 

zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.“45

Zaručený elektronický podpis má tedy zaručit nedotknutelnost a původ takto 

podepsaných dat.

Elektronický podpis nemá v českém právním řádu při všech právních úkonech stejné 

účinky jako podpis vlastnoruční. V oblasti soukromého práva může být elektronický podpis 

použit všude tam, kde právní předpis neříká, že pokud není dodržena listinná forma, je úkon 

neplatný. Např. v Občanském zákoníku, § 476a, se říká: „Vlastnoruční závěť musí být vlastní 

rukou napsána a podepsána, jinak je neplatná.“46 V tomto případě tedy nemůže být 

vlastnoruční podpis nahrazen elektronickým. V oblasti veřejného práva lze použít 

elektronický podpis pouze tam, kde to zákon dovoluje. Například:

- podle Správního řádu (Zákon č. 500/2004 Sb.) je možné učinit podání47 písemně nebo 

ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým 

podpisem (§ 37 odst. 4),

                                                
45 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ČR.

46 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník.

47 Podáním se rozumí úkon směřující vůči orgánům, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
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- podle Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 21 odst. 2, „…podávají daňové 

subjekty o své daňové povinnosti příslušnému správci daně přiznání, hlášení a vyúčtování 

na předepsaných tiskopisech. Toto podání lze učinit i prostřednictvím datové zprávy 

opatřené zaručeným elektronickým podpisem ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem 

daně.“48

Elektronický podpis není nutné použít v případě písemné žádosti o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V § 14 odst. 3 

tohoto zákona se uvádí: „Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím 

elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil.  Pokud adresa 

elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu 

povinného subjektu.“49 Elektronickým podpisem také nemusí být opatřeny datové zprávy, 

jejichž náležitosti neupravuje žádný právní předpis. Jedná se např. o běžnou e-mailovou 

komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Fyzické a právnické osoby potřebují ke komunikaci s orgány veřejné moci zaručený 

elektronický podpis a kvalifikované certifikáty vydané akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb (§ 11 odst. 1).

V současné době jsou oprávněny kvalifikované certifikáty vydávat tyto akreditované 

společnosti:

 První certifikační autorita, a.s.

 Česká pošta, s.p.

 eIdentity a.s.

Certifikát představuje datovou zprávu, kterou vydal poskytovatel certifikačních služeb       

a která slouží k důvěryhodnému předání dat pro ověřování elektronických podpisů 

podepisující osoby. Certifikát umožňuje spolehlivé ověření toho, ke které osobě se data pro 

ověřování elektronických podpisů vztahují. Certifikát používají osoby, které jsou příjemci 

elektronických podpisů, k tomu, aby si ověřily pomocí veřejného klíče v certifikátu, kdo 

elektronický podpis vytvořil.

                                                
48 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

49  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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Problematikou e-podatelen se blíže zabývá Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se 

provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení nabylo účinnosti k 1. lednu 

2005 a stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny (nebo v případě malého 

objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv prostřednictvím e-podatelny 

jiného úřadu), vybavit zaměstnance zaručenými elektronickými podpisy a zajistit ochranu 

zpracovávaných informací. Orgány veřejné moci mají povinnost přijímat elektronicky 

podepsaný dokument, pokud jim je zákonem stanovena povinnost přijímat elektronická 

podání. Za tímto účelem orgány zřizují jednu nebo více elektronických podatelen. Zda musí 

orgány přijímat elektronicky podepsaný dokument, záleží tedy na konkrétním podání u 

konkrétního orgánu, podle jakého právního předpisu je dané řízení vedeno a jaké náležitosti 

musí  podání mít.

E-podatelna slouží k přijímání elektronických dokumentů z úřadu či z firmy a také 

k jejich výstupu do úřadu či do firmy. „Tvoří ji souhrn technického vybavení, umožňující se 

připojit prostřednictvím sítě na elektronickou poštovní schránku podatelny, uložit a evidovat 

doručenou elektronickou poštu a postoupit ji k dalšímu vyřízení, dále obsluha e-podatelny         

a pravidla pro zacházení s elektronickými písemnostmi, nejčastěji ve formě spisového řádu        

a návodů pro obsluhu technického vybavení.“50

Postup, jakým mají orgány veřejné moci přijímat a odesílat datové zprávy 

prostřednictvím elektronické podatelny, upravuje Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým 

podatelnám. Vyhláška nabyla účinnosti k 1. lednu 2005. Tato vyhláška navazuje na nařízení 

vlády č. 495/2004 Sb., jímž se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 

Nařízení přikazuje orgánům veřejné moci zřídit elektronickou podatelnu a vyhláška má 

sloužit jako návod, jak naplnit podmínky dané tímto nařízením.

Podle této vyhlášky je orgán veřejné moci povinen potvrdit odesilateli doručení jeho 

zprávy přes e-podatelnu zasláním datové zprávy, ve které je uvedeno datum a čas doručení 

datové zprávy a její charakteristika. Potvrzující zpráva musí být opatřena uznávaným 

podpisem pracovníka orgánu veřejné moci nebo elektronickou značkou orgánu (§ 2 odst. 5). 

Doručení se potvrzuje v tom případě, pokud je orgán schopen z přijaté datové zprávy zjistit 

elektronickou adresu odesilatele. Občan má tedy jistotu, že bylo jeho elektronické podání 

doručeno.

                                                
50 Ministerstvo informatiky ČR., Často kladené otázky k e-podpisu.
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U doručené datové zprávy zjišťuje e-podatelna několik faktů, které jsou důležité pro 

vyřízení podání. Zjišťuje se, zda zpráva odpovídá technickým parametrům, které zveřejnil 

orgán veřejné moci, zda je připojen uznávaný elektronický podpis nebo elektronická značka, 

zda je zaručený elektronický podpis (či značka) platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl 

zneplatněn, zda je připojen kvalifikovaný certifikát a zda tento certifikát obsahuje údaje51, na 

jejichž základě je možné identifikovat osobu, která datovou zprávu podepsala. Pokud e-

podatelna zjistí neplatnost kvalifikovaného certifikátu v době doručení datové zprávy, ověří, 

zda je ke zprávě připojeno platné časové razítko, které by potvrdilo, že byl elektronický 

podpis vytvořen v době platnosti certifikátu. Pokud není platné časové razítko připojeno, musí 

dát orgán odesilateli vědět, že nemůže ověřit platnost e-podpisu. Časové razítko je datová 

zpráva, kterou vydal poskytovatel certifikačních služeb a která spojuje elektronická data 

s určitým časovým okamžikem. Časové razítko má zaručit, že uvedená data v elektronické 

podobě existovala před daným časovým okamžikem. To znamená, že má být zaručeno, že 

dokument v daném čase existoval v této podobě. 

Odesilateli je tedy orgánem oznámeno jak přijetí datové zprávy, tak možné problémy 

se zpracováním zprávy.

Pro orgány veřejné moci a pro fungování služeb eGovernmentu je důležitý institut 

elektronických značek, který zavedla novela zákona o elektronickém podpisu. Ta nabyla 

účinnosti 26. července 2004. Např. v § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 

se uvádí: „Písemnosti orgánů veřejné moci v elektronické podobě označené elektronickou 

značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem 

mají stejné právní účinky jako veřejné listiny vydané těmito orgány.“ Elektronická značka je 

v podstatě totéž, co zaručený elektronický podpis, tzn. jedná se o digitální podpis. Odlišnost 

mezi elektronickou značkou a e-podpisem spočívá v jejich právním charakteru – e-podpis 

vytváří fyzická osoba, zatímco elektronickou značkou může datové zprávy označovat                   

i právnická osoba nebo organizační složka státu. Elektronická značka tedy může být 

                                                
51 Ve Vyhlášce č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách se v § 4 uvádí: „Údaj, na jehož základě je možné 

osobu jednoznačně identifikovat, se uvádí ve struktuře desetimístného čísla v desítkové soustavě v rozsahu 1 100 

100 100 až 4 294 967 295 a je spravován ústředním orgánem státní správy.“
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přirovnána k úřednímu razítku. Elektronickou značkou lze zprávy opatřovat automatizovaně, 

což je výhodné u velkého množství odesílaných zpráv.

Od 1. ledna 2006 nabyl účinnosti nový Správní řád, který umožňuje orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy vydávat rozhodnutí ve správním řízení        

v elektronické formě (§ 69 odst. 3). Záleží pak pouze na jednotlivých orgánech, jak si 

elektronické vydávání organizačně upraví – je na nich, koho těmito úkony pověří.  

Obsahová a profesionální správnost elektronické výstupu je garantována tak, že 

pracovník e-podatelny odesílá datové zprávy opatřené e-podpisem zaměstnance, který je 

oprávněn daný úkon činit. Pracovník e-podatelny tedy neručí za věcnou správnost odesílané 

odpovědi. 

Dne 15. dubna 2010 nabyla účinnosti novela zákona o elektronickém podpisu            

(č. 101/2010 Sb.), která přidává Ministerstvu vnitra povinnost vést a zveřejňovat seznam 

důvěryhodných certifikačních služeb a stanoví orgánům veřejné moci povinnost uznávat 

kvalifikované certifikáty vydané v ostatních členských státech EU

E-podpis v praxi

Pro používání elektronického odpisu je tedy nutné získat certifikát od poskytovatele 

certifikačních služeb. Elektronický podpis založený na certifikátu je pro každou podepsanou 

zprávu jiný a odvozuje se od této zprávy. Poskytovatele si zájemce vybere podle toho, jaký 

certifikát považuje orgán, s kterým chce komunikovat, za důvěryhodný, případně jestli za 

důvěryhodné certifikáty považuje certifikáty vydané pouze některými poskytovateli. Např. 

banka může považovat za důvěryhodné pouze ty certifikáty, které sama vydá, jiný subjekt 

může považovat za důvěryhodné pouze kvalifikované certifikáty nebo kvalifikované 

certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli. 

Zájemce o certifikát by se měl seznámit také s certifikační politikou poskytovatele. Je 

to dokument, ve kterém je uvedena nabídka služeb a podmínky jejich poskytování ve vztahu 

k osobám, pro které je certifikát vydáván, i ve vztahu k subjektům, které na tyto certifikáty 

spoléhají.

Po vybrání poskytovatele následuje žádost o vydání certifikátu. Postup podávání 

žádosti  u jednotlivých poskytovatelů může být odlišný. Žadatel vytvoří data pro vytváření 
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elektronického podpisu (tzv. soukromý klíč) a data pro ověřování elektronického podpisu 

(tzv. veřejný klíč). Soukromý klíč je určen pouze žadateli. Celá žádost je odevzdána 

poskytovateli, který ověří totožnost žadatele a uzavře s ním smlouvu o vydání certifikátu. 

Certifikát je ve formě datové zprávy žadateli zaslán poštou nebo e-mailem.

Poskytovatel vydávaný certifikát opatří svým elektronickým podpisem. Zabrání tak 

falšování certifikátů a změně údajů, které jsou v certifikátu uvedeny. Současně tím 

poskytovatel stvrzuje, že údaje uvedené v certifikátu před vydáním certifikátu ověřil.

Soukromý i veřejný klíč jsou spolu nerozlučně spjaty, tvoří spolu pevnou vazbu. Data 

pro ověřování podpisu jsou uvedena v certifikátu, který byl žadateli vydán - právě 

prostřednictvím certifikátu se tato data dostanou bezpečnou a důvěryhodnou cestou 

k subjektu, který jejich pomocí ověří elektronický podpis. Certifikát subjekt obdrží zároveň     

s elektronicky podepsanou zprávou. 

Elektronický podpis tedy závisí na zprávě, ke které je přiložen, a na datech pro 

vytváření elektronického podpisu podepsané osoby. Pokud by byl obsah zprávy někým 

změněn, bylo by to zjištěno při ověřování podpisu. Příjemce elektronicky podepsané zprávy 

tak obdrží od odesilatele text zprávy + elektronický podpis + certifikát. K ověření podpisu 

jsou určeny počítačové aplikace, do procesu ověřování tak příjemce nezasahuje.

Příjemce musí ještě ověřit platnost certifikátu. V certifikátu je sice uvedena doba jeho 

platnosti, ale ověření je nutné, pokud by se odesilatel z nějakých důvodů rozhodl předčasně 

požádat o ukončení platnosti certifikátu. Platnost certifikátu nelze dodatečně měnit - nelze 

měnit obsah již vydaného certifikátu. Platnost se ověřuje na webových stránkách 

poskytovatele, kde pravidelně zveřejňuje seznam certifikátů s předčasně ukončenou platností 

(§ 6a odst. 1 písm. f). V zákoně o elektronickém podpisu je takový certifikát označován jako 

zneplatněný. Poskytovatelé vydávají seznamy v pravidelných intervalech, např. po několika 

hodinách, aby byly aktuální a věrohodné.

5.4 Budoucnost eGovernmentu v ČR

Rozvoj eGovernmentu  je závislý na politické situaci. Dne 24. 3. 2009 vyslovila 

opozice nedůvěru vládě, kterou na rok a půl nahradila úřednická vláda Jana Fischera, která 

žádné velké změny týkající se eGovernmentu neprováděla.
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Od července 2010 vládne koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Ministrem vnitra, pod 

které eGovernment spadá, je Radek John (Věci veřejné).

Vrchní ředitel sekce pro informatiku a eGovernment ing. Jaroslav Mráz plánuje 

rozsáhlou prezentaci plánů a rozpracovaných projektů na dubnové konference ISSS, která se 

bude konat ve dnech 4. – 5. 4. 2011 v Hradci Králové. 

Z programového prohlášení Vlády ČR z července 2010 vyplývá, že vláda chce 

garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu, kterou budou 

vykonávat vzdělaní a dále se vzdělávající úředníci. 

Veřejná správa se obává, jak se současné úspory v rozpočtech projeví na dalším 

rozvoji eGovernmentu. Podle Jaroslava Mráze současná vláda nebude nic s již rozběhnutých 

projektů rušit, hlavně nic ze základních prvků EGONa, jelikož tento koncept považují za 

velice dobře připravený a funkční. Ministerstvo chce fungování těchto projektů přesunout na 

toho, kdo je schopen řešit projekty věcně včetně provozního financování. Na základě 

memoranda o spolupráci v oblasti ICT  (více v kapitole Datové schránky) by to měla být 

Česká pošta. 

Dále chce vláda zvýšit transparentnost veřejné správy, odstranit multiplicitu při 

výkonu jednotlivých agend a snížit tím objem veřejných výdajů. Budou dokončeny procesní 

audity a vypracována "Strategie elektronizace vybraných agent ve veřejné správě". Klíčové 

projekty EGONa – Czech POINT, KIVS, datové schránky a základní registry budou 

pokračovat a zavede se vydání elektronických identifikačních průkazů.  Klíčová je pro vládu 

realizace projektu elektronické Sbírky zákonů (e-Sbírka) a elektronického legislativního 

procesu (e-Legislativa). 

V současné době vláda řeší, jak vše pořídit za méně investičních i provozních peněz. 

Předpokládá, že tyto projekty budou pokračovat v jednodušší variantě. Nejvíce se vše dotkne 

připravovaných registrů veřejné správy, ostatní, již rozběhnuté projekty budou pokračovat, 

budou však posuzovány z hlediska efektivity 

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se eGovernment v České republice bude dále vyvíjet. 
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6. Legislativa týkající se eGovernmentu - shrnutí

K tomu, aby se mohl eGovernment rozvíjet, je zapotřebí mít odpovídající zákonnou 

úpravu. V České republice je mnoho právních předpisů, které bychom mohli označit za 

předpisy týkající se informační společnosti. 

V této kapitole se nebudu zabývat přesnými úpravami, které jednotlivé zákony poskytují, 

zaměřím se spíše na všeobecný popis obsahu jednotlivých zákonů nebo na některá jejich 

důležitá ustanovení.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Mít přístup k informacím a rozumět jim je jedním ze základních lidských práv. 

V České republice stanoví toto právo zákon č. 106/1999 Sb., podle kterého má každá fyzická                      

i právnická osoba právo na svobodný přístup k informacím. 

Zákon se zabývá povinností státních orgánů a orgánů územní samosprávy poskytovat              

a zveřejňovat informace a podáváním žádostí o poskytnutí informací (postupem při jejich 

podávání a vyřizování, možností odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, hrazením 

nákladů spojených s poskytováním informací). Zákon zavazuje tyto orgány k automatickému 

zveřejňování základních informací o své činnosti (informace, kterých se zveřejnění týká, jsou 

uvedeny v § 5 zákona), aby byly tyto informace všeobecně přístupné v sídle či úřadovnách 

orgánu, nebo elektronickou cestou. Informace, které nemusí orgán zveřejňovat automaticky, 

mohou získat fyzické i právnické osoby na základě žádosti. Žadatel ale nemůže získat takové 

informace, které jsou na základě zákona prohlášeny za utajované, nebo informace, které by 

porušily ochranu osobnosti a soukromí osob.

Poslední novela tohoto zákona nabyla účinnosti dne 23. března 2006 (61/2006 Sb.) 

Tato novela měla za cíl především přenést do českého právního řádu směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která je 

pro ČR závazná. Novela tedy nemění základní principy zákona. Obsahuje také množství 

dalších změn vycházejících především z pětiletých zkušeností s tímto zákonem. Některé 

resorty si prosadily drastická omezení přístupu k informacím.
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Novela zdůrazňuje upřednostňování elektronické komunikace při práci úřadů52, taková 

komunikace má být rychlejší, přesnější a méně zatěžující. Má tak dojít k celkovému 

zjednodušení procesu poskytování informací. Novela se také zabývá tím, jakou roli hraje 

Portál veřejné správy při získávání informací. Portál má občanům umožnit, aby našli základní 

informace o orgánech přehledně a na jednom místě. Orgán tak může splnit svou povinnost 

zveřejňovat informace tím, že je předá či zpřístupní správci Portálu veřejné správy, 

prostřednictvím kterého budou informace zpřístupněny. 

Novela také zpřesňuje, jaké náležitosti musí žádost o poskytnutí informace obsahovat, 

aby mohla být vyřízena. Ze žádosti musí být jasné, jakému orgánu je určena a že se žadatel  

domáhá  poskytnutí  informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb.  Fyzická osoba je povinna 

v žádosti uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa  trvalého  pobytu (bydliště), 

právnická osoba uvede název, identifikační  číslo,  adresu sídla a adresu pro doručování 

(pokud se liší). Jako adresa pro doručování může být uvedena též elektronická adresa. Pokud 

je žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny, 

pokud ji orgán zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, stačí žádost 

odeslat na jakoukoliv elektronickou adresu orgánu.

Novela se zabývá tzv. fikcí rozhodnutí o neposkytnutí informace – tzn., pokud úřad do          

15 dnů nevydal rozhodnutí, mělo se za to, že vydal rozhodnutí negativní. Tato úprava měla 

dříve za cíl chránit žadatele o informaci před nečinností úřadu. To se ale neukázalo jako příliš 

účinné, tento institut byl proto zrušen a novelou nahrazen speciální úpravou stížnosti na 

postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a). Tato nová úprava má žadateli poskytnout 

snadnější cestu k získání požadovaných informací, a ten se tak může lépe bránit proti porušení 

práva na informace.  Pokud by ani po podání stížnosti nebyla žádost vyřízena, může žadatel 

podat na úřad žalobu pro nečinnost. Obecně může stížnost (písemnou nebo ústní) podle 

zákona podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením své žádosti, nebo jehož žádost byla 

vyřízena pouze částečně. O stížnosti na subjekt rozhoduje jeho nadřízený orgán.

Další podstatná změna, kterou novela zavedla, se týká formátu a jazyka 

zveřejňovaných informací (§ 4). V zákoně je uvedeno, že informace musí být zveřejněna ve 

všech formátech  a jazycích, v nichž byla vytvořena, a zveřejňuje-li se elektronicky, musí být 

                                                
52 V Zákoně č. 106/1999 Sb., § 4, odst. 5, se říká: „Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti    

a způsobu záznamu  požadované  informace,  poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.“
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zveřejněna v minimálně jednom volně dostupném formátu. V případě poskytnutí informací na 

žádost musí být takové informace poskytnuty v takovém formátu a jazyce, který žadatel 

vyžaduje (pokud to pro orgán neznamená nepřiměřenou zátěž).

Zajímavá je také definice pojmu informace, uvedená v zákoně: „Informací  se  pro 

účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 

na jakémkoliv nosiči, zejména obsah  písemného  záznamu  na listině, záznamu uloženého              

v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“53 Tato 

definice bývá vykládána jako snaha upozornit na to, že pojem informace je nezávislý na 

formě, nosiči či úplnosti, a zabránit tak orgánům, aby se mohly vyhýbat poskytování 

informací tím, že informace ve formě, v jaké jí má k dispozici, není informací ve smyslu 

zákona.

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

Tento zákon se zabývá podmínkami poskytování a provozování poštovních služeb. 

Upravuje práva a povinnosti, které vznikají při provozování a poskytování poštovních služeb.

Zákon vymezuje poštovní službu jako službu poskytovanou na základě poštovní 

smlouvy a za podmínek daných tímto zákonem za účelem dodání poštovní zásilky nebo 

peněžní poukázky. 

Hlava II zákona se zabývá poštovními službami. Vymezuje obsah poštovní smlouvy, 

její uzavření a povinnosti provozovatele vyplývající z uzavření smlouvy. Dále hlava 

vymezuje poštovní podmínky, podle kterých se poštovní služby řídí (např. rozsah služeb, 

způsob dodání zásilky, ceny služeb, reklamační řízení, přípustné rozměry a hmotnosti zásilek, 

náhrada za škodu způsobenou provozovatelem), podmínky pro otevření poštovní zásilky, 

postup následující poté, co je zjištěno, že zásilku nelze doručit, odpovědnost za škodu 

způsobenou při poskytování poštovních služeb.

Hlava III se týká poštovního tajemství, kdy provozovatel a osoba účastnící 

poskytování poštovních služeb mají povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se 

poštovních zásilek a poštovních poukazů, které se při své činnosti dozvěděli. Takové údaje 

nesmí být poskytnuty jiné osobě. 

Hlava IV upravuje podmínky pro provozování poštovních služeb. Souhlas 

k provozování uděluje Ministerstvo informatiky fyzické nebo právnické osobě na základě 

                                                
53 Zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.
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písemné žádosti. Ministerstvo je také oprávněno souhlas k provozování odejmout, pokud 

provozovatel nedodržuje stanovené poštovní podmínky, nebo pokud o to požádal. Hlava se 

dále zabývá udělováním a odnímáním poštovních licencí.

Hlava V se týká práv a povinností provozovatelů poštovních služeb, Hlava VI 

poštovními známkami (vydává je Ministerstvo informatiky).  Hlava VII se zabývá sankcemi 

za porušování ustanovení tohoto zákona. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Právo na ochranu osobních dat je zaručeno v čl. 10 Listiny základních práv a svobod, 

podle kterého má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a ochráněno jeho jméno. Má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života a zejména má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Osobní údaje jsou takové informace, které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě a na 

jejichž základě může být konkrétní osoba určena či určena je. Osoba je určena či čitelná, 

pokud pomocí jednoho či více osobních údajů lze určit její identitu. Vždy jde o spojení jména, 

příjmení a RČ. 

První ucelenou normou v České republice, která upravovala práva a povinnosti 

provozovatelů informačních systémů nakládající s osobními údaji byl zákon č. 256/1992 Sb. 

Nevymezoval však sankce a nebyl tady ani orgán, který by porušení zákona zajišťoval.

Nový zákon o ochraně osobních údajů byl vyhlášen 25. dubna 2000 ve Sbírce zákona pod 

číslem 101/2000 Sb. a nabyl účinnosti ve dvou vlnách. Obecně nabyl účinnosti 1. června 

2000, ustanovení související s oznamovací povinnosti a registraci zpracování osobních 

údajů54 až 1. června 2001. Přijetím zákona se legislativa České republiky v oblasti ochrany 

osobních údajů stala kompatibilní s legislativou Evropské unie.  Do dnešního dne prošel 

zákon řadou novel, zatím poslední, dvacátá, má účinnost od 1. ledna 2011.

Zákon definuje, co je osobní údaj a stanoví kritéria, zda jde o chráněný údaj a zda lze 

vytvořit vazbu mezi údajem a příslušnou osobou pro osoby s nepravoplatným přístupem. 

Na základě tohoto zákona musí orgány státní správy a samosprávy vést údaje                  

o osobách, zároveň ale musí tyto údaje chránit, aby nemohly být zneužity. Každý, kdo 

zpracovává  a provozuje informační systém s jakýmikoliv osobními údaji musí tento systém 

                                                
54 § 16, 17 a 35 - z důvodu ponechání času pro zahájení práce Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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nahlásit - musí být evidován - na Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).55 U všech údajů 

musí být definováno k čemu slouží.

Zákon rozlišuje pojmy správce údajů (telekomunikační operátor, poskytovatel přístupu

k internetu, poskytovatel interních služeb) a subjekt údajů (osoba). Subjekt údajů má značná 

práva např. dozvědět se, jaké údaje jsou o nás zaznamenávány, mít k nim přístup nebo právo  

a povinnost aktualizovat údaje. 

Zákon rovněž vymezuje citlivé údaje, kterými jsou:

 původu – národnostním, etnickém, rasovém

 postojích – politických, členství ve stranách, hnutích, členství v odborech

 přesvědčení – náboženské, ideologické

 zdraví – zdravotní stav, sex. orientace,

 trestné činnosti

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, elektronické značky, 

poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli působícími v České 

republice, zabývá se kontrolou povinností stanovených tímto zákonem a sankcemi za porušení 

povinností stanovených tímto zákonem.

Více v kapitole elektronický podpis.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Tento zákon se zabývá právy a povinnostmi správců informačních systémů veřejné 

správy, které vyplývají z provozování takových systémů, a působností Ministerstva 

informatiky ČR v oblasti rozvoje informačních systémů. Smyslem zákona je vytvořit 

podmínky pro fungování informačních systémů tak, aby zefektivnily výkon veřejné správy. 

Novela tohoto zákona z března 2006 vychází ze zkušeností s aplikací zákona v jeho 

podobě před novelizací, reaguje na rozvoj informačních a komunikačních technologií a dává 

základ pro další postupné zavádění služeb eGovernmentu.

Zákon nově upravuje služby a úkoly portálu veřejné správy, zavádí instituty vydávání 

výpisů a ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, standardy, které dosud 

                                                
55 Nezávislý orgán v jeho čele stojí předseda, kterého vybírá senát a navrhuje prezident na pět let, má 6-8 

inspektorů, které navrhuje prezident a vybírá senát na deset let.
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kryly pravidla řízení informačních systémů veřejné správy, budou nahrazeny vyhláškami. 

Novela nově řeší problematiku bezpečnosti informačních systémů, povinnost přizpůsobit      

od 1. ledna 2008 webové stránky institucí státní správy a samosprávy tak, aby byly přístupné        

i pro osoby zdravotně postižené, zavádí nový postup při akreditaci atestačních středisek, aj. .

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Tento zákon nabyl účinnosti 7. září 2004, v souladu s právem EU upravuje 

odpovědnost   a   práva  a  povinnosti  osob,  které  poskytují  služby   informační společnosti 

a šíří obchodní sdělení. Službou informační společnosti se rozumí jakákoliv služba

poskytovaná   elektronickými  prostředky  na  individuální  žádost, kterou žadatel podá 

elektronicky a která je obvykle poskytována za úplatu. 

Zákon se zabývá odpovědností poskytovatele služeb za obsah informací 

poskytovaných na internetu. Poskytovatel služeb, které spočívají v přenosu informací 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k takovým 

sítím, nemá povinnost aktivně monitorovat obsah webových stránek, není za něj tedy 

odpovědný. Má však povinnost obsah stránek odstranit nebo znepřístupnit, pokud tak rozhodl 

soud na základě protiprávnosti obsahu. 

Dále se zákon zabývá nevyžádanou elektronickou inzercí, tzv. spamem. Podle § 7, 

odst. 1 mohou být obchodní sdělení zasílána pouze s výslovným souhlasem adresáta, a pokud 

ten nesouhlasí, může jasně a jednoduše kdykoliv odmítnout zasílání takových zpráv. 

Nevyžádaná sdělení jsou zákonem zakázána. Kontrolu nad dodržováním zasílání obchodních 

sdělení vykonává Úřad na ochranu osobních údajů, který je oprávněn ukládat pokuty za 

nedodržování. 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. května 2005 a nahradil tak dosavadní zákon                   

č. 151/2000Sb., o telekomunikacích. Zákon převádí do českého právního řádu regulační 

rámec EU, mění pravidla regulace trhu telekomunikačních služeb. Zabývá se ale také novými 

službami e-komunikací, jako např. službami digitálního vysílání.
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Zákon zjednodušuje systém, jak lze získat oprávnění pro podnikání v oblasti 

elektronických komunikací56. Byla zrušena podmínka povinné registrace u živnostenského 

úřadu a poplatek ve výši sto tisíc korun českých, k podnikání nyní stačí pouze splnění 

obecných podmínek podnikatelem podle zákona o elektronických komunikacích a oznámení 

podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu. Podmínky jsou uvedeny v § 8  zákona.

Zákon dále mění způsob zajišťování a financování tzv. univerzální služby. Tyto služby 

jsou většinou ztrátové, ale každý občan na ně má ze zákona nárok. Jsou to např. služby 

veřejných telefonních automatů, zřízení připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti, 

zřízení přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, informační služba          

o telefonních číslech. Patří sem i zvýhodněné tarify a speciální telefonní přístroje pro 

zdravotně postižené osoby.

Před účinností zákona zajišťoval univerzální službu Český Telecom, a. s. Podle dnes 

platného zákona bude na jednotlivé části univerzální služby vyhlašovat Český 

telekomunikační úřad výběrové řízení, které vyhraje ten poskytovatel, který bude službu 

poskytovat nejlevněji.

V oblasti elektronických komunikací se dále uplatňuje Český telekomunikační úřad, 

který působí jako samostatný regulační úřad. Vykonává státní správu v oblasti elektronických 

komunikací a poštovních služeb, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání 

za účelem nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže a vytvoření předpokladů pro 

řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do 

doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Sem patří např. cenová regulace vybraných 

telekomunikačních služeb, rozhodování o námitkách účastníků vůči výši vyúčtované ceny za 

poskytnutou službu nebo vůči kvalitě poskytnuté telekomunikační služby.

Další zásadní změnou, kterou zákon přináší, je nový způsob regulace trhu 

elektronických komunikací. Český telekomunikační úřad je povinen pravidelně analyzovat trh 

(§ 51 odst. 1) za účelem zjištění, zda jsou relevantní trhy v oboru elektronických komunikací 

efektivně  konkurenční. Dříve mohl regulátor rozhodovat o zásazích dle vlastního uvážení, 

nový zákon vymezuje podmínky, za kterých se může k regulaci uchýlit (Hlava II – Cíle a 

základní zásady regulace). 

                                                
56 Podle § 8 je předmětem podnikání v elektronických komunikacích zajišťování veřejných komunikačních sítí   

a poskytování služeb elektronických komunikací. 
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Nový zákon změnil také způsob přijímání regulačních opatření. Podle zákona má 

Český telekomunikační úřad pětičlennou Radu, která má mimo jiné rozhodovat o přijetí 

důležitých regulačních rozhodnutí, ostatní rozhodování zůstávají v rukou předsedy Rady. 

Tento postup má za cíl zajistit, aby o způsobu a mechanismech regulace nebylo rozhodnuto 

pouze na základě názoru jedné osoby.

Vyhláška č. 442/2006

Vyhláška č. 442/2006 určuje, že každý správní subjekt musí mít webové stránky a 

musí o sobě vykazovat:

 Název

 Důvod a způsob založení

 Organizační strukturu

 Kontakty

o Kontaktní poštovní adresa

o Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

o Úřední hodiny

o Telefonní čísla

o Čísla faxu

o Adresa internetové stránky

o Adresa e-podatelny

o Další elektronické adresy

 Případné platby lze poukázat

 IČ

 DIČ

 Dokumenty

o Seznam hlavních dokumentů

o Rozpočet

 Žádosti o informace

 Příjem žádostí a další podání

 Opravné prostředky

 Formuláře
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 Popisy postupů – návody pro řešení životních postupů

 Předpisy

o Nejdůležitější používané předpisy

o Vydané právní předpisy

 Úhrady za poskytování informací

o Sazebník úhrad za poskytování informací

o Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 Licenční smlouvy

o Vzory licenčních smluv

o Výhradní licence

 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 300/2008 Sb, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Dne 1. 7. 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy. 

Tento zákon bývá označován také jako zákon o eGovernmentu či eGA a je považován za 

významný krok na cestě k eGovernmentu. Zavádí jednotný systém pro elektronické 

doručování dokumentů, doručování prostřednictvím datových schránek a autorizované 

konverze dokumentů. Více v kapitole 5.3.3 Zákon o eGovernmentu - "čili eGA je eGONovo 

srdce, které ho přivádí k životu"

Cílem tohoto zákona je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou 

komunikaci mezi občany a úřady a mezi úřady navzájem. 

A co o tomto zákonu řekl tehdejší ministr vnitra Ivan Langer? „ eGA je revolucí                      

v komunikaci mezi občany a úřady a úřady navzájem. Díky němu budou moci lidé a úřady 

komunikovat rychleji a jednodušeji, nebudou potřebovat potištěný papír a obíhat různé 

přepážky a kanceláře. Používání datových schránek ušetří čas a peníze a využívání 

komunikace prostřednictvím datových schránek je uživatelsky nenáročné. Udělali jsme tak 

další velký krok k reformě a elektronizaci veřejné správy. Třetí ze čtyř klíčových orgánů, 

eGONovo srdce, je na světě."57

                                                
57 Parlament-vláda-samospráva. Revoluce ve veřejné správě.

http://www.gordic.cz/portal/Produkty/GORDICsupsupGINISsupsup/Spisov%C3%A1slu%C5%BEba/Datov%C3%A9schr%C3%A1nky/tabid/497/Default.aspx
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Zákon byl zatím třikrát novelizován. První novela č. 190/2009 Sb. (novela zákona                

č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě) ze dne 28. května 2009, významně novelizuje 

také zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Přináší změny v projektu datových schránek, a to především zavedením přechodného 

období do konce října 2009, během kterého se subjekty, které mají povinnost používat 

datovou schránku ze zákona, mohou sami rozhodnout, zda si ji aktivují či nikoli. Pokud tak 

neučiní, bude jim schránka aktivována 1. listopadu 2009. Další změnou je, že náklady spojené 

s provozováním ISDS budou hrazeny ze státního rozpočtu, orgány veřejné moci si mohou 

požádat o zřízení více datových schránek. Umožnila rovněž využívat ISDS od 1. ledna 2010 

pro výměnu správ mezi soukromými subjekty. Druhá novela č. 219/2009 Sb. umožnila 

advokátům provádět autorizovanou konverzi dokumentů na žádost v souvislosti                          

s poskytováním právních služeb. Třetí novela měla legislativně technický charakter                      

a souvisela se zavedením pojmu identifikační číslo osoby ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech. V srpnu 2010 byl Vládě České republiky předložen návrh novely 

zákona 300/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v podobě, aby užívání datových 

schránek nově hradili koncoví uživatelé v rámci svých rozpočtových prostředků. 

Zákon č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech

Zákon právně zakotvuje základní registry jako unikátní zdroj nejčastěji využívaných 

údajů při výkonu veřejné správy. Vymezuje obsah základních registrů, informačního systému 

základních registrů  a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, 

které souvisejí  s jejich vytvářením, užíváním a provozem. Zákon rovněž zřizuje Správu 

základních registrů.

Zákon o základních registrech nabyl účinnosti k 1. červenci 2010.  Jeho novela 

(zákonem č.  100/2010 Sb.)  prodloužila testovací období do 30. 6. 2012 a ostrý start by měl 

být spuštěn 1. července 2012. Další novela z 8. prosince 2010 (zákon č. 424/2010 Sb.) 

upravuje některé technické podrobnosti údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům, 

které by  

měly přispět k vyšší míře efektivity celého systému.  

Součástí zákona 424/2010 Sb. je i novela zákona o občanských průkazech, která 

v návaznosti na systém základních registrů omezuje zápis některých údajů do občanského 

průkazu. 
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Dnem 1.7.2010 nabývá účinnosti zákon č.227/2009 Sb.,kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. 

7.  Závěr

    Když se zamýšlím nad tím, co mě vlastně dovedlo k napsání rigorózní práce, zjišťuji, 

že proces jejího vzniku měl několik etap. 

Prvotním impulsem, který mě nasměroval k hlubšímu zájmu o danou problematiku,

byla vlastně již má bakalářská práce, ve které jsem se mj. zabývala problematikou 

internetizace knihoven. Samotná knihovnická práce v současné době prochází bouřlivým 

rozvojem, hlavním nosičem informací se vedle knih stávají počítače, jejichž uživatelé jsou tak 

propojeni se všemi dostupnými informacemi. A od internetizace knihoven není už tak daleko 

k otázkám eGovernmentu a jeho rozvoje u nás. Tyto otázky se nakonec staly tématem mé 

magisterské práce, kterou jsem po uplynutí necelých dvou let dále rozšířila a aktualizovala 

v souladu s dalším vývojem v této oblasti.

Zprvu jsem vlastně spíše jen sbírala materiál, který postupně vykrystalizoval do 

několika kapitol. V první kapitole uvádím definici eGovernmentu a rekapituluji jeho počátky 

v Evropské unii. V dalších kapitolách se zabývám projektem eČesko, to znamená konceptem 

uplatnění eGovernmentu u nás včetně strategických dokumentů o jeho rozvoji, činností 

ministerstva informatiky a zavedením Portálu veřejné správy, což byl jeden 

z nejvýznamnějších počinů ministerstva v době jeho působnosti. Pro rozvoj počítačové 

gramotnosti měly význam zejména akce Internet do škol a již zmíněná internetizace knihoven.
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    Neodmyslitelnou součástí zavádění eGovernmentu bylo rovněž prosazování zákonů 

upravujících tuto problematiku. Přijímání zákonů by teoreticky mělo být spíše v předstihu, 

zatím to funguje spíše obráceně.

Je také zřejmé, že v dané oblasti se uplatňují i politické vlivy. Není lhostejné, která 

politická strana je právě u moci.

Pro mne samotnou měla práce značný význam. Shromáždila jsem množství materiálu, 

kterému jsem se pokusila dát logickou strukturu. Musela jsem si také ujasnit celou řadu 

souvislostí a zamyslet se nad budoucím vývojem v dané oblasti. Přiznávám, že pro mne 

samotnou se zvolená tematika stala něčím blízkým a zajímavým a že s napětím sleduji, co se 

v problematice eGovernmentu děje, co se podaří (nebo nepodaří) uskutečnit, a zda naše země 

uspěje v naplňování ambiciózního cíle, jímž je dostat se v dané oblasti mezi prvních pět až 

šest zemí v Evropě.

Domnívám se, že určitý význam může má rigorózní mít i pro její eventuelní čtenáře, 

kterým může pomoci orientovat se v současném vývoji eGovernmentu i jeho krátké historii    

a případně je inspirovat k hlubšímu zamyšlení nad jeho celkovým přínosem, pozitivy                     

i možnými negativy. Ostatně, to bude po čase nutné, neboť vývoj zde je skutečně bouřlivý           

a krátký časový úsek může přinést dalekosáhlé změny. 
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