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Důležitá zpráva: eGON myslí!
eGON, symbol eGovernmentu, vyrůstá z dětských střevíčků. První neumělé krůčky má šťastně za sebou a zvídavě
se začíná rozhlížet kolem. Samozřejmě nezůstává jen u rozhlížení – jako každého dítěte škrábajícího se z hnízda je
ho všude plno. Na jeho stopy můžeme narazit ledaskde – říká ministr vnitra Ivan Langer.
Pane ministře, kde všude je možné eGONa
potkat?
eGON je zatím v dětském věku, ale je to velmi
ambiciózní a velmi nadějný tvor a vykukuje svým
způsobem z každého projektu, který je jeho součástí. Věřím, že každý, kdo přichází do kontaktu
s veřejnou správou, již pocítil, že se eGON zrodil
a že začínají fungovat některé jeho orgány. Tím nejviditelnějším je Czech POINT, tedy eGONovy prsty,
který se má velmi čile k světu.
Kam až tyto eGONovy prsty dosáhnou?
Jeho prstíky – obrazně řečeno – jsou čím dál
šikovnější a delší. K 21. září 2008 měl Czech POINT
v celé republice aktivních 2525 pracovišť, k témuž
datu bylo vydáno celkem 720 292 výpisů. Připravili jsme také novelu zákona, která umožní
v dohledné době na Czech POINTech
vydávat výpis bodového registru řidičů.

předložit čtyři zbývající základní zákony, týkající se
jednotlivých základních registrů. Půjde-li všechno
dobře, začne eGON přemýšlet někdy na počátku
roku 2009. Pak už z něho bude téměř úplná lidská
bytost.
Je eGON oblíbený?
Myslím, že je oblíbený, alespoň mohu-li soudit
z bezprostředního kontaktu s těmi, kterých se
eGON dotýká. To znamená s informatiky, se zaměstnanci veřejné správy, se starosty a zastupiteli
– ať již obecních, či krajských samospráv. Všude
vzbuzuje eGON velkou naději a velké očekávání
a naším úkolem je naučit ho všem dovednostem,
které může umět, a dostat ho do stavu, kdy bude
skutečně sloužit všem, pro
které byl
zro-

zen, tedy jak pro zaměstnance státu, tak zejména
pro občany.
Kam mohou eGONovi jeho fanynky a fanouškové napsat?
Tahle otázka mi připomíná jeden z klíčových projektů, které jsou součástí eGONa, a to jsou datové
schránky. V tuto chvíli jsme před finálem výběrů
realizace projektu datových schránek a já věřím,
že psát eGONovi, tedy používat datové schránky,
bude možné od poloviny příštího roku.

má zárodek mozku. Doteď je to pouze organismus jako každý jiný, člověka, nebo něco, co se
lidské bytosti blíží z něj udělá teprve zcela vyvinutý
mozek. Až bude myslet, potom bude schopen
rozvinout všechny dovednosti, které v něm dřímou.
Samozřejmě, že to nebude záležet jenom na něm,
ale také na nás, kdo jsme ho vytvořili, a především
na všech, kterým je eGON určen, tedy na občanech, zaměstnancích veřejné správy a zastupitelích, ať už v obcích, či krajích.
Redakce OTPR, foto: Jakub Tabery

eGON je mladík plný sil a elánu – jaké má plány do blízké i vzdálenější budoucnosti?
Umí chodit, funguje mu oběhová
soustava, tluče mu
srdce a již

Na co eGON myslí?
eGON začíná myslet. Až doteď měl
funkční tři základní orgány: ruce
a nohy, oběhovou soustavu a teď
vzniká v podobě základních registrů jeho mozek. Zákon o základních
registrech byl schválen vládou
a předložen do sněmovny a do konce
roku máme
v úmyslu

ZDENĚK ZAJÍČEK
/ náměstek ministra vnitra
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eGONovo srdce – Informační
systém datových schránek
Informační systém datových schránek
Správce (ministerstvo)

datové
schránky
fyzické
osoby
PETR STIEGLER
/ řediteli sekce rozvoje služeb a eGovernmentu

Zákon o eGovernmentu, respektive zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který připravilo
Ministerstvo vnitra, vyšel ve Sbírce zákonů
19. srpna 2008, a tak již nic nebrání tomu, aby se
do 1. července 2009 zajišťovala jeho realizace.
Tento zákon upravuje jednak oblast datových
schránek, jednak oblast konverze dokumentů mezi
elektronickou a listinnou podobou.
Datové schránky mají pro občana a firmu přinést
zjednodušení komunikace s úřady v elektronické
podobě, přičemž bude zajištěna vyšší míra spolehlivosti než při běžné e-mailové komunikaci. Když
budou mít občané nebo firmy zřízenou datovou
schránku, budou úřady své písemnosti doručovat
primárně právě do ní. Orgány veřejné moci budou
mít při vzájemné komunikaci povinnost použít
elektronickou formu komunikace prostřednictvím
datových schránek. Dojde tak ke snížení výdajů
a ke zvýšení efektivnosti činností vykonávaných
orgány veřejné moci.
Zákon mimo jiné stanovuje, že provozovatelem
informačního systému datových schránek je držitel
poštovní licence, tedy Česká pošta, s.p. Proto jsme
položili několik otázek týkajících se realizace projektu panu Petru Stieglerovi, řediteli sekce rozvoje
služeb a eGovernmentu, do jehož kompetence
příprava České pošty na projekt datových schránek spadá.
Můžete nám stručně přiblížit, o čem je projekt datových schránek?
Obsah projektu datových schránek vyplývá
z obsahu zákona č. 300/2008 Sb. Ve stručnosti
se jedná o systém, který má umožnit doručování
zpráv mezi orgány veřejné moci na straně jedné
a občany a právnickými osobami na straně druhé.
Zjednodušeně jej můžeme popsat jako elektronickou náhradu doporučených zásilek a obálek
s modrým či červeným pruhem. Tento zákon
a s ním související systém datových schránek je
základním pilířem eGovernmentu v České republice, a proto mu Česká pošta věnuje významnou
pozornost.
Učinila už Česká pošta nějaké konkrétní
kroky?
Česká pošta vypsala v červenci letošního roku
veřejnou soutěž, jejímž cílem je vybrat nejvhodnější návrh na realizaci systému datových schránek.
Nejedná se jen o volbu vhodného technického
řešení, ale rovněž se hledá způsob, jak zajistit
jeho fungování v termínu, který stanovuje zákon,
to jest do 1. 7. 2009. Tento termín je pro realizaci
tak rozsáhlého systému velmi krátký a nedostatek
času považujeme za významné riziko. Nedílnou
součástí hodnocení v rámci veřejné soutěže
budou i náklady spojené s realizací projektu.
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Agendové IS různých správců

K výběru nejvhodnějšího návrhu by mělo dojít na
přelomu září a října.

je času tak málo, pevně věřím, že bude termín
dodržen.

Existuje již harmonogram tohoto projektu?
Základní harmonogram projektu počítá s tím, že
vítězné řešení bude známo již v říjnu. Jednání
o výsledné podobě projektu a ceně pro uživatele
s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí
předpokládáme v průběhu listopadu. Nejpozději
začátkem prosince bychom rádi projekt zahájili,
neboť každý den zpoždění může hrát negativní
roli. Provoz systému musí být zahájen 1. 7. 2009,
kdy nabývá zákon č. 300/2008 Sb. účinnosti. Do
té doby musí být systém nejen postaven, ale musí
proběhnout i jeho ověření v pilotním provozu. To
vše během necelých sedmi měsíců. Přesto, že

Jaké výhody poplynou z toho, že budeme
namísto klasických doporučených dopisů
komunikovat pomocí datových schránek?
Tak především očekáváme, že cena za tuto službu
bude obecně nižší, než jaké jsou stávající poštovní
poplatky. Cenový model a výši poplatků bude muset
schválit Ministerstvo financí. Další výhody plynou ze
samotné technologické podstaty informačního systému: nebude nutné chodit pro doporučenou zásilku
na poštu, určitě se výrazně zjednoduší proces přijímání a odesílání zásilek pro velké instituce a podniky,
sníží se i provozní náklady, protože nebude nutné
zásilky tisknout, a jistě by se dalo pokračovat i dále.

Bude mít tento projekt dopad na Českou
poštu?
Je nutné otevřeně říct, že Česká pošta přijde
přechodem na elektronické doručování o nemalou část svých výnosů, přičemž projekt datových
schránek bude tento výpadek kompenzovat jen
částečně. To je však přirozený vývoj, kterému se
nemůžeme a ani nechceme bránit.
Jak bude zajištěna bezpečnost dat a ochrana
osobních údajů?
Bezpečnost, dostupnost a zajištění ochrany
osobních údajů jsou věci, na které se zvláště
soustředíme, a to již při vyjednávání o smlouvě
s dodavatelem systému. Nezbytná bude atestace
systému datových schránek jako informačního
systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000
Sb. Před vlastním spuštěním systému předpokládáme provedení bezpečnostního auditu renomovaným nezávislým auditorem. To vše s cílem zajistit
vysokou úroveň ochrany dat, které uživatelé uloží
do systému datových schránek.
Jakým způsobem se seznámí s projektem
jeho uživatelé?
Za nesmírně důležitou považujeme rozsáhlou
informační kampaň, která s funkcemi a obsluhou
datových schránek detailně seznámí všechny
uživatele od velkých státních institucí a velkých
podniků až po nejmenší obce a řadové uživatele.
S jejím zahájením počítáme již v prvních měsících
roku 2009. Tato informační kampaň bude vrcholit
v červnu příštího roku a bude pravděpodobně probíhat až do začátku roku 2010. Její součástí bude
i poskytnutí informací o rozhraní systému datových
schránek v průběhu 1. čtvrtletí 2009. Toto rozhraní
má sloužit zejména pro připojení spisových služeb
orgánů veřejné moci tak, aby mohly posílat zprávy
ze spisové služby přímo do systému datových
schránek.
Redakce OTPR MV ČR
foto: archiv
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eGONův mozek – základní registry
Cílem projektu je vytvořit základní registry, které budou orgánům veřejné moci sloužit jako zdroj nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. Celkem vzniknou čtyři základní registry a informační systém základních
registrů, který nad nimi bude zajišťovat rozhraní. Jeho prostřednictvím dojde k jednotně řízené komunikaci mezi
základními registry veřejné správy navzájem a mezi základními registry a agendovými informačními systémy.
pro jednotlivé agendy a na základě oprávněných
požadavků je převádět mezi sebou. Součástí koncepce je i centrální systém správy rolí pro přístup
k datům, který zajistí, že ke každému referenčnímu
údaji v jednotlivých základních registrech bude
moci přistupovat pouze úředník, který je k tomu ze
zákona oprávněn. Veškeré přístupy k referenčním
údajům budou samozřejmě evidovány, a budou tak
moci být i kdykoliv zpětně kontrolovány.
V jaké fázi je příprava základních registrů
10. září schválila vláda ČR návrh zákona o základních registrech, který právně zakotvuje základní
registry a informační systém základních registrů,
vytváří legislativní podmínky pro sdílení dat orgány
veřejné moci, upravuje institut referenčního údaje
jakožto údaje, který úřady mohou považovat za
správný, aniž by jeho správnost dále ověřovaly,
a zavádí systém identifikátorů umožňující bezpečné
sdílení dat. Na tento zákon budou navazovat čtyři
zákony upravující jednotlivé základní registry. Návrhy těchto zákonů momentálně procházejí vnějším
připomínkovým řízením.
Lucie Urbanová

LEG EN D A K E G R AFU
AIFO
ROB
ROS
RPP
RUIAN
ÚOOÚ

Jaké základní registry vzniknou
Registr obyvatel (ROB), ve kterém budou údaje
o fyzických osobách, dále registr osob (ROS),
obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci,
registr územní identifikace, adres a nemovitostí
(RUIAN) a registr práv a povinností (RPP).
Jaký bude přínos základních registrů
Údaje z těchto registrů, neboli tzv. referenční údaje,
budou využívány jako jedinečné a nejdůležitější datové zdroje pro orgány veřejné moci. V praxi již tedy
nebudou orgány veřejné moci zjišťovat referenční
údaje pro své potřeby z různých zdrojů, ale pouze
z těchto základních registrů. Tento nový přístup
zajistí kvalitní údaje efektivně využívané pro výkon
veřejné správy.
Co přinesou základní registry občanům
Využívání dat ze základních registrů zbaví občany
povinnosti opakovaně dokládat údaje různým
úřadům. Každý údaj bude sdělen pouze jednou,
následně se promítne do základního registru a jeho
prostřednictvím do dalších informačních systémů
veřejné správy. Obíhat tedy budou už pouze data
a nikoliv občan.
Identiﬁkátory aneb bezpečnost především
Celou koncepcí systému základních registrů se
prolíná několik principů, jejichž hlavním účelem
je ochrana dat před zneužitím. Prvním z nich je
použití systému bezvýznamových identifikátorů
fyzických osob. Každá fyzická osoba bude mít
přidělen tzv. zdrojový identifikátor, z něhož budou
odvozeny další, tzv. agendové identifikátory
fyzických osob pro každou agendu, ve které daná
osoba figuruje. Díky tomu, že v každé agendě
bude osoba označena jiným identifikátorem, bude
možné zabránit neoprávněnému sdílení údajů mezi
agendami. Dalším bezpečnostním opatřením je
striktní rozdělení rolí mezi různé úřady. V praxi tak
bude jeden úřad správcem vlastního registru, jiný
úřad bude zajišťovat provoz informačního systému
základních registrů a v neposlední řadě zde sehraje
speciální úlohu Úřad pro ochranu osobních údajů,
který bude generovat identifikátory fyzických osob
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o člověku s AIFO
eOP 123

RUIAN

Člověk s AIFO (ROB) 456
se jmenuje Pavel Vonásek,
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Základní registr obyvatel
do evidence obyvatel, který bude sloužit pro mnohem užší okruh úřadů.

mají zřízenou datovou schránku, zasílat dokumenty
v elektronické podobě.

Údaje vedené v registru obyvatel
V registru obyvatel budou o fyzických osobách
vedeny údaje v rozsahu příjmení, jméno, adresa
místa pobytu (v tomto případě bude použit odkaz do základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí, takže pokud se v daném
místě změní např. název ulice, uživateli se zobrazí vždy aktuální údaj se správným názvem),
datum, místo a okres narození a úmrtí (přičemž
u místa a okresu narození bude opět v registru
obyvatel veden pouze odkaz do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí )
a státní občanství.

Údaje vedené v registru obyvatel jsou vždy v aktuálním stavu. Pokud úřad bude potřebovat data
předcházející, musí si je vyžádat v agendovém informačním systému, který je zdrojovým pro registr
obyvatel (např. evidence obyvatel).

Dalšími údaji, sloužícími spíše jako podpůrné pro
další informační systémy a projekty, které jsou
v oblasti eGovernmentu realizovány, jsou čísla
elektronicky čitelných dokladů (tj. čísla elektronických občanských průkazů, které Ministerstvo
vnitra připravuje) a údaj o tom, zda má daná fyzická
osoba zpřístupněnou datovou schránku (datová
schránka je vymezena v zákoně č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů).
Základní registr obyvatel je registr obsahující jak
údaje o občanech ČR, tak údaje o některých
cizincích (zpočátku těch, kteří budou déle pobývat
na území ČR, ale zákon dává prostor pro určení
dalších skupin cizinců, kteří budou potřebovat
komunikovat s úřady v ČR a neobejdou se bez
agendového identifikátoru fyzické osoby).

Údaje o fyzických osobách budou vedeny v menším rozsahu, než v jakém jsou vedeny v informačním systému evidence obyvatel, protože základní
registr má být dostupný širší skupině úřadů, která
pro výkon běžných agend podrobnější osobní
údaje nepotřebuje. Naopak, pokud by takové údaje
daný úřad potřeboval, je vhodné, aby využil přístup

Čísla elektronických občanských průkazů budou
sloužit těm úřadům, které k tomu budou mít
příslušné oprávnění, aby mohly prostřednictvím
údajů v registru obyvatel ověřit totožnost fyzické
osoby. Údaj o zpřístupnění datové schránky bude
sloužit všem úřadům, aby mohly osobám, které

Bezpečnost údajů v registru obyvatel
Údaje vedené v registru obyvatel jsou absolutním
minimem údajů, které jsou považovány za nezbytné pro výkon veřejné správy. Z hlediska ochrany
osobních údajů je vždy lepší, ačkoliv se počítá s co
nejvyšší možnou mírou bezpečnosti systému, aby
jich bylo pohromadě co nejméně, zvlášť pokud mají
být dostupné širšímu okruhu oprávněných osob.
Pro přístup k údajům o fyzických osobách ze základního registru obyvatel bude využíváno přepočítávání identifikátorů fyzických osob Úřadem pro
ochranu osobních údajů. Oprávnění pro provedení
daného přepočítání je vázáno na obsah základního
registru práv a povinností – v něm musí být daná
role oprávněna pro získání agendového identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel z agendového identifikátoru fyzické osoby, který má při
výkonu své agendy k dispozici. Teprve pokud získá
agendový identifikátor fyzické osoby v registru
obyvatel, může o ní získat ostatní údaje z registru
obyvatel, k nimž má oprávnění.
Lenka Vašáková

Základní registr územní
identifikace, adres a nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální připravil
návrh zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Údaje o území České republiky jsou ve veřejné
správě jedny z nejčastěji užívaných. Jde zejména
o údaje o adresách, které při své činnosti potřebuje
většina orgánů veřejné správy. Řada z těchto orgánů však využívá i údaje, které vymezují umístění
území v terénu. Četnost využití a neexistence
jediného zdroje, který by garantoval správnost,
přesnost a úplnost takových údajů, vedla k rozhodnutí vytvořit základní registr územní identifikace,
adres a nemovitostí (RUIAN).
V registru budou obsaženy údaje o základních
územních prvcích (území státu, regionu soudržnosti, vyššího územního samosprávného celku,
kraje, okresu, správního obvodu obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním
úřadem, území obce, vojenského újezdu, správního
obvodu v hlavním městě Praze, městského obvodu
a městské části ve statutárních městech a v hlavním městě Praze, základní sídelní jednotky a dále
katastrální území, stavební objekt, adresní místo
a pozemek v podobě parcely) a územně evidenčních jednotkách (část obce a ulice a jiné veřejné
prostranství). Údaje vedené o těchto jednotkách
budou identifikační (kód, název) a lokalizační (definiční bod, hranice). O územních prvcích parcela
a stavební objekt budou v registru vedeny některé
další údaje, včetně zprostředkovaných údajů z informačního systému katastru nemovitostí o vlastnictví a vlastnících.
Zápis údajů ze zdrojových agend
Registr bude naplňován prostřednictvím informačního systému, který by měl sloužit ke správě údajů
o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách. Při jejich zápisu se klade důraz na to, aby
údaje vkládal subjekt, v rámci jehož činnosti územ-
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ní prvek vzniká (správce registru, Český statistický
úřad, stavební úřady a obce). Pouze v případě stavebních objektů zapisuje některé údaje (získané od
obcí, např. předělená čísla popisná nebo evidenční)
zprostředkovaně stavební úřad. Tento způsob byl
zvolen proto, že při vydání kolaudačního souhlasu
nebo při oznámení o užívání objektu jsou poprvé
pohromadě údaje stavební objekt identifikující,
lokalizující a popisující.
Dodržením zásady, že většinu údajů vkládá subjekt, v rámci jehož činnosti územní prvek vzniká,
a zásady, že většina údajů bude nabývat platnosti
zápisem do registru, bude zajištěna maximální
míra jejich správnosti. Tyto údaje budou referenční.
Lokalizační údaje však budou považovány za referenční pouze tam, kde je katastrální mapa vedena
v digitální podobě.
Registr bude naplněn prostřednictvím stávajících
informačních systémů vedených MPSV (územně
identifikační registr ÚIR-ADR), ČÚZK (informační
systém katastru nemovitostí), ČSÚ (registr sčítacích
obvodů a budov) a MV (údaje o adresách z informačního systému evidence obyvatel). Po jeho
naplnění některé z těchto zdrojů zaniknou, jiné
zásadně omezí nebo změní zpracování a používání
dat o územních prvcích a územně evidenčních
jednotkách. Po naplnění bude dále probíhat fáze
čištění a ověřování správnosti dat případně i jejich
doplnění.
Vybudování základního registru územní identifikace
adres a nemovitostí si vyžádá finanční prostředky
jednak na vybudování registru a jeho informačního
systému, jednak na přizpůsobení některých stávajících informačních systémů. Po zřízení registru
územní identifikace, adres a nemovitostí by mělo
dojít k podstatnému omezení investičních, provozních a administrativních nákladů v oblasti práce se
základními údaji o území České republiky.

Registr jako součást národní geoinformační
infrastruktury
Údaje ze základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí se stanou jedním ze základních kamenů národní geoinformační infrastruktury
budované mj. na základě evropské Směrnice
o zřízení infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském společenství (INSPIRE). Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s MV a ČÚZK
připravuje transpozici této směrnice do českého
právního řádu formou novely zákona o právu na
informace o životním prostředí.
Primárním účelem směrnice je zajistit dostupnost
a interoperabilitu dat ze všech v ní vyjmenovaných
tematických oblastech pro efektivnější tvorbu, provádění a kontrolu politik v oblasti životního prostředí.
Tato data však budou využívána i ve všech ostatních

oblastech života, kde je to možné. V rámci implementace směrnice se budou postupně přijímat opatření
pro koordinaci mezi tvůrci a uživateli předmětných
informací, s cílem zajistit interoperabilitu a porovnatelnost informací a znalostí z různých odvětví.
Realizace INSPIRE i dalších evropských projektů
v oblasti prostorových dat (GMES) vyžaduje i realizaci kroků obecné povahy, jež povedou v souladu s trendy ve vyspělých zemích Evropy a světa
k vybudování nadresortní národní geoinformační
infrastruktury. Pro její realizaci je nutno vytvořit
jasnou koncepci – státní geoinformační politiku,
jakožto nedílnou součást informační a komunikační
politiky státu, přispívající k budování informační
a znalostně založené společnosti.
ČÚZK
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Základní registr osob
Český statistický úřad (ČSÚ) připravil návrh zákona
o základním registru osob. Nutnost vzniku registru
jako nového informačního systému je umocněna především celkovým počtem agendových
informačních systémů, které bude registr osob zastřešovat. Registr osob bude vést referenční údaje,
které vycházejí z 84 agendových informačních
systémů. Mezi nejvýznamnější patří ty, které vedou
živnostenské úřady a rejstříkové soudy, statistickým zpracováním se věnuje Český statistický úřad.
ČSÚ se dlouhodobě zabývá vytvářením statistických registrů s cílem postihnout celou populaci
právních subjektů působících na území ČR. Jako
jediný shromažďuje údaje od všech správních
a dalších orgánů s cílem vytvořit jednotně popsanou populaci všech právních jednotek v registru
ekonomických subjektů.

ČSÚ má dlouholetou zkušenost v problematice
propojování a sjednocování různých datových
zdrojů v jeden celek – jak metodickou, technickou a technologickou, tak zkušenost s přípravou
potřebné legislativy a z řízení, spravování a vedení
identifikace subjektů v registru. Rovněž vytváří
systémy pro poskytování dat z registru, ať už
formou dostupu přes internet nebo produkováním
dat z registru pro celé spektrum uživatelů jak ve
státní správě, tak mimo ni. Všechny tyto zkušenosti
budou využity při legislativní, obsahově metodické
a realizační přípravě základního registru osob.

Obsah základního registru osob
Základní registr osob – ROS řeší vytvoření jednotného referenčního zdroje – registru osob, který
bude zahrnovat všechny typy osob (ekonomických
jednotek, subjektů) podnikatelského i nepod-

nikatelského charakteru a integrační propojení
jednotlivých evidencí osob (struktura, klasifikace,
místo a způsob evidence, komunikační rozhraní,
ověřování a kontrola dat, aktualizace a využívání
dat). Dosáhne se tím mj. toho, že všechny orgány
veřejné správy i veřejnost budou mít k dispozici
jedinečný zdroj jednotných a ověřených údajů
o osobách vedených v ROS.
V registru osob se povedou referenční údaje
o osobách na území ČR. Základním principem,
určujícím subjekt, jenž lze považovat za osobu,
o které budou vedeny údaje v ROS, je princip evidence či registrace osoby před tím, než zahájí svou
činnost (výrobu, poskytování služeb), u některého
správního subjektu nebo jiného úřadu ve smyslu
příslušných zákonů upravujících vstup do podnikání
nebo zahájení poskytování služeb či výroby.

V registru osob budou vedeny pouze referenční
údaje v aktuální podobě, zatímco v příslušném
agendovém informačním systému bude uchována
celá historie.
Realizace tohoto záměru je závislá na navazujících právních předpisech, které upraví povinnost
zapisovat údaje do základního registru v souladu
se zákonem o základních registrech, a současně
závisí na realizaci informačního systému základních
registrů spravovaného zvláštním úřadem, Správou
základních registrů.
Zákon předpokládá, že údaje zapisované do
základního registru osob budou zapisovány s využitím číselníků k tomu vytvořených (např. právní
forma, právní stav) a s využitím odkazů na údaje
vedené v ostatních základních registrech.
ČSÚ

Základní registr práv a povinností
Základní registr práv a povinností je registr, jehož
obsah je oproti ostatním základním registrům mnohem obtížněji vymezitelný. Tento základní registr je
tvořen dvěma hlavními oblastmi – první je oblast
působnosti orgánů veřejné moci (úřady z pohledu
legislativy nemají práva a povinnosti, ale pouze
vykonávají působnost, která je jim stanovena právními předpisy) a druhá je oblast práv a povinností
fyzických a právnických osob. Smyslem tohoto
registru je taktéž vytvoření prostoru, který se bude
postupně naplňovat údaji o právech a povinnostech nejčastěji využívanými ze strany úřadů. Které
údaje to budou, stanoví postupně zvláštní právní
předpisy.
Údaje o působnosti orgánů veřejné moci
Prvotním obsahem registru práv a povinností
budou údaje o působnosti orgánů veřejné moci
(tedy úřadů). Tyto údaje se vztahují k agendám,
které úřady vykonávají. Pro výkon agendy potřebují
úřady přístup k některým údajům v základních
registrech a informačních systémech (tzv. agendových informačních systémech). Za tímto účelem
jim budou přiděleny role. Role budou v registru
práv a povinností vymezeny tabulkou obsahující
informaci o tom, jaký typ oprávnění daná role má
(číst/zapisovat) k jakému údaji v daném základním
registru nebo informačním systému.
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Registr práv a povinností bude tedy obsahovat
přehled agend vykonávaných orgány veřejné moci,
informaci o tom, který úřad kterou agendu vykonává, a definice rolí, které jsou pro výkon agend
potřebné. První zmíněné údaje jsou velmi hodnotné

nejen pro úřady, ale i pro veřejnost a lze očekávat, že pro ni budou zpřístupněny ve vhodném
agendovém informačním systému. Role pak slouží
zejména pro vyhodnocování oprávnění pro přístup
k údajům v základních registrech informačním
systémem základních registrů.
Protože většina údajů, které mají být v tomto
registru vedeny, v současné době není na centrální
úrovni shromažďována, jsou ústřední správní úřady
povinny zaregistrovat agendy, které mají ve své
působnosti (tj. vložit do registru práv a povinností
údaje o agendě včetně definice rolí). Následně se
úřady, které danou agendu vykonávají, zaregistrují
jako vykonavatel dané agendy (tj. vloží do registru
práv a povinností informace o tom, kterou agendu
vykonávají a jaké role v ní zastávají). Získání těchto
údajů je naprosto klíčové pro fungování všech
základních registrů – pokud není zaregistrována
agenda, při jejímž výkonu úřad potřebuje přístup
k údajům ze základních registrů, nebude mu tento
přístup umožněn. Pak nebude moci využívat výhod
snadného přístupu k referenčním údajům a zejména veřejnost bude jistě vyvíjet velký tlak na to, aby
občané nemuseli dokládat údaje, které je možné
získat ve spolehlivé formě ze základních registrů
Údaje o právech a povinnostech osob
Údaje o právech a povinnostech fyzických a práv-

nických osob se budou jednak získávat z rozhodnutí orgánů veřejné moci, na jejichž základě došlo
ke změně referenčních údajů v základních registrech, a dále zde budou vedeny údaje o právech
a povinnostech, o kterých to stanoví zvláštní právní
předpis (jak je uvedeno výše, zde je ponechán prostor pro postupné rozšiřování referenčních údajů
o nové často využívané údaje, prvními příklady jsou
informace o řidičských oprávněních nebo zbrojních
průkazech).
Údaje o rozhodnutích úřadů budou v registru vedeny tak, aby bylo možné vystopovat historii vývoje
hodnoty daného referenčního údaje. Obecně totiž
v základních registrech vedena není, protože se
vychází ze zkušenosti, že zpravidla úřady potřebují
znát pouze aktuální údaj. V případě potřeby znalosti historické hodnoty údaje je možné jej dohledat
v agendovém informačním systému.
Vzhledem k tomu, že údaje o právech a povinnostech osob mohou být citlivé, bude náležitě zužitkován systém agendových identifikátorů fyzických
osob tak, aby nebylo možné údaj o osobě, která
disponuje daným právem nebo má určitou povinnost, zjistit bez dostatečného oprávnění.
Lenka Vašáková
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Czech POINT – čeho jsme dosáhli
a kde chceme být 1. července 2009
Název projektu Czech POINT je slovní hříčkou, která vychází z anglického „check point“, tedy jakési kontrolní
stanoviště. Czech POINT takovým kontrolním bodem a místem setkání občana s veřejnou správou je. Ve skutečnosti se jedná o zkratku ukrývající: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Projekt Czech POINT je v současně době
nejviditelnějším projevem elektronizace
veřejné správy.
nutné využít služeb klasického Czech POINTu.
Předpokladem realizace tohoto doprovodného cíle
je existence nezpochybnitelné a ověřené pravosti
podpisu žadatele i příslušného správního orgánu.
Základní stavební jednotkou Czech POINTu jsou
úřady veřejné správy, zejména obecní a městské
úřady, úřady městských částí, magistráty a úřady
krajské. Dále jsou do projektu zapojeny některá
zastupitelství České republiky v zahraničí, pobočky
České pošty a kanceláře Hospodářské komory. Na
všech těchto místech nalezneme pracoviště Czech
POINTu a můžeme zde využít služeb, které nám
projekt nabízí. Na vývoji projektu pracují vybraná
ministerstva a správní úřady, rovněž jsou přijímány
podněty od samosprávních subjektů i odborné
veřejnosti.
V současné době Czech POINT umožňuje občanům získat na jednom místě ověřené výstupy ze
čtyř centrálních registrů:
- ověřený výstup z katastru nemovitostí
- ověřený výstup z obchodního rejstříku
- ověřený výstup ze živnostenského rejstříku
- ověřený výpis z rejstříku trestů;
a dále využít Czech POINT jako podací místo k:
- podání k Registru živnostenského podnikání.

Kam bychom se rádi dostali
k 1. 7. 2009 aneb Čím bude
Czech POINT ještě disponovat
Asistované místo Czech POINT na přepážce
Bude určeno pro občany, kteří nechtějí komunikovat s veřejnou správou pomocí internetu a mělo by
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vyplní správný formulář, přidá další potřebné doklady nebo informaci; občanem podaná informace
je ověřena automaticky nebo vzdáleným Centrálním asistentem (případně si asistent může vyžádat
doplnění informace – Centrální asistent jako
helpdesk) a odešle žádost s podáním prostřednictvím své datové schránky; bude mít možnost
výběru doručení – buď elektronicky do vlastní
datové schránky nebo v listinné podobě asistovanému místu Czech POINT, případně doručovací
službou.
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Czech POINT Power User Forum je helpdeskový
systém, diskusní fórum a eLearningové centrum.
Jeho účastníky jsou zkušení a zdatní úředníci
a uživatelé systému Czech POINT. Předpokládá se
účast přibližně 400 osob po celém území České
republiky, které budou mimo jiné zajišťovat výuku
nových úředníků – asistentů.

Září

Díky Czech POINTu bylo
vydáno již celkem 720 292
ověřených výstupů (opět
k 21. 9. 2008). Od spuštění
pilotního projektu dne
28. března 2007 je možné
sledovat trvalý nárůst počtu vydaných ověřených výstupů, což
je způsobeno průběžným nárůstem počtu pracovišť Czech
POINT během roku 2007,
skokovým nárůstem počtu
Czech POINTů na začátku roku
2008, a především napojením
na novou agendu, kterou Czech
POINT od ledna 2008 poskytuje
– na výpis z rejstříku trestů.

Občané a podnikatelé s aktivovanou datovou
schránkou si budou moci nechat na asistovaném
místě Czech POINT konvertovat nejběžnější užívané dokumenty, které po autorizované konverzi odešle asistent do jejich datové schránky pro potřeby
další výhradní komunikace s úřady.

Počty vydaných výstupů (K 14. 9. 2008 720 292)
Rok 2007

Rok 2008

Celkem

Katastr nemovitostí

28 379

151 548

179 927

Obchodní rejstřík

24 144

96 787

120 931

1 338

4 029

5 367

0

377 344

377 344

53 861

629 708

683 569

Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů
Celkový součet

Vnitřní terminál Czech POINT
Bude určen úředníkům. Vnitřní terminál Czech
POINT je místo, kde úředník čerpá informace,
ověřuje, podává podání směrem k eGovernmentu
(tam, kde požadované informace nejsou v jeho
agendovém ISVS). Úředník má k dispozici jako další zdroj provozních informací Czech POINT Power
User Forum.
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Asistované místo Czech POINT na Internetu
Asistované místo Czech POINT na internetu
(CzechPOINT@net) bude určeno pro fyzické
(samozřejmě i právnické osoby) s aktivovanou
datovou schránkou. Podání nebude vyžadovat
kvalifikovaný certifikát na straně podávajícího. Na
tomto místě občan identifikuje svou životní situaci,

Ke 21. září 2008 vstoupilo do projektu Czech POINT již celkem 2525 míst. Nejvíce se na tomto
čísle podílí samosprávní úřady (krajské, obecní) – 56 %, dále Česká pošta, s.p. – 29 % a notariáty – 13 %. Czech POINTí pracoviště jsou i v kancelářích Hospodářské komory a vybraných
zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

77 725

Druhým doprovodným cílem projektu je umožnit
uživatelům informačních technologií využívat služby
eGovernmentu, kdy prostřednictvím virtuálního
Czech POINTu bude možné samostatně získávat
některá data z centrálních registrů včetně jejich
ověření nebo informace o stavu řízení nebo učinit
jakékoli podání pro zahájení řízení, aniž by bylo

Čísla, čísla, čísla

75 707

Prvním doprovodným cílem projektu je omezit
nároky orgánů veřejné správy na dokládání údajů,
které o osobách, věcech, právech a povinnostech
vede a spravuje stát v centrálních registrech.

být ve všech obcích i na dalších místech, kde jsou
přepážky Czech POINT (pobočky České pošty
a Hospodářské komory atd.) Občan sem bude
chodit, aby učinil podání vůči jinému úřadu pomocí
datové schránky, kterou ovšem on sám nedisponuje. Asistent na tomto místě ověří totožnost občana,
pomůže mu správně vyplnit vhodný formulář, odešle tento formulář ke zpracování, přijme a vytiskne
výstup, legalizuje ho (opatří ho ověřovací doložkou
a razítkem), vybere poplatek a předá legalizovaný
výstup občanovi.
Prostřednictvím datové schránky úřadu, kde bylo
podání učiněno, ho úředník Czech POINTu postoupí do datové schránky úřadu cílového. Podání
je opatřeno kvalifikovaným certifikátem úředníka.
Znamená to, že díky zákonu č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů – tzv. eGovernment Act, by občan
neměl být vázán místní a agendovou příslušností
(úřady mají povinnost komunikovat mezi sebou
prostřednictvím datových schránek). Občan tedy
nebude muset chodit na úřad v místě svého trvalého bydliště.

58 503

Významy jednotlivých slov skládajících slovo POINT
jsou vlastně cílem projektu. Tedy hlavní vizí je
vytvoření univerzální podatelny, ověřovacího místa
a informačního centra, kde bude možné získat
všechna dostupná data z centrálních veřejných
registrů, jako je obchodní rejstřík, částečně živnostenský rejstřík a katastr nemovitostí, ale i z neveřejných registrů spravovaných státem, například
rejstřík trestů, včetně jejich ověření. Dále bude
možné úředně ověřit dokumenty nebo podpisy
na listinách a provést převod písemných dokumentů do elektronické podoby a obráceně, získat
informace o postupu probíhajících správních řízení
vztahujících se k danému občanovi či mít možnost
předložit jakékoli podání pro zahájení řízení ve
všech věcech, ve kterých veškeré správní orgány
rozhodují o právech občana, o právem chráněných
zájmech a povinnostech.

Konverze dokumentů
Po dovybavení všech Czech POINTích míst
potřebnou technikou by mělo být na kterémkoli
z nich možné učinit podání včetně příloh s rychlým
dopravením v elektronické podobě prostřednictvím
datových schránek na správné místo určení (typicky např. u žádosti o živnost).

Otevřené rozhraní spisových služeb
Vzhledem k mohutnému nárůstu elektronické
komunikace mezi jednotlivými úřady bude nutné
definovat jednotné otevřené rozhraní pro výměnu
písemností v elektronické podobě mezi spisovými
službami různých dodavatelů.
Otevřené rozhraní spisových služeb by mělo být
k dispozici na centrále Czech POINTu pro již existující kontaktní místa a dále u Informačního systému
datových schránek (ISDS) pro přímé napojení úřad
– spisová služba – datová schránka.
Snahou Ministerstva je docílit, aby občan musel
obíhat úřady co nejméně, nejlépe vůbec. Proto
podporuje i další projekty, které ulehčují komunikaci se samosprávou – umožňují např. zarezervovat čas na přepážce úřadu nebo přímo
u konkrétního úředníka, rovněž dávají možnost
sledovat, v jaké fázi řízení je žádost, kterou občan
podal (jak elektronicky, tak „klasickou“ papírovou
cestou).
Věra Zítková
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Na obrázku vpravo můžeme vidět, jak je
o který výstup z Czech POINTu zájem,

Rejstřík
trestů
43 %

Notáři
319
12,65 %

Hospodářská
komora
49
1,94 %

Katastr
nemovitostí
26 %

Obecní
úřady
1415
56,13 %

tedy strukturu vydaných výstupů. Z obrázku jasně vyplývá, že nejvíce klienti
žádají výpis z rejstříků trestů – polovina
všech vydaných výstupů je výpis z toho-

Česká
pošta
731
29,00 %

to rejstříku. Naopak nejmenší zájem je
o výpis z živnostenského rejstříku.

Na dalším grafu je pak struktura pracovišť Czech POINT.

Živnostenský
rejstřík
1%

Komunikační
infrastruktura
veřejné správy
2007–2008
Koncepce rozvoje komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen KIVS ) byla připravena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006, schválena byla usnesením
vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006
č.1270 a dále ze dne 12. prosince 2006 usnesením
č. 1453, o průběhu realizace Koncepce rozvoje
komunikační infrastruktury veřejné správy.
Nová koncepce KIVS významně posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech využívání a rozvoje komunikační infrastruktury,
což ve výsledku vede k efektivnějšímu vynakládání
veřejných (státních) finančních prostředků v této
oblasti. V roce 2007 a prvním pololetí roku 2008 přinesla úspory v řádu stovek milionů korun, zejména
díky zvolenému a zrealizovanému konceptu, který
využívá konkurenci mezi poskytovateli komunikačních služeb, koordinaci rozvoje mezi jednotlivými
subjekty veřejné správy a odstraňování komunikač-

ních bariér mezi subjekty veřejné správy. Celkově se
za dva roky fungování nového modelu KIVS uspořilo
přes 175 milionů Kč v datových službách a přes 95
milionů Kč ve službách hlasových.
Prakticky se úspory nákladů na úrovni jednotlivých subjektů veřejné správy projevují:
• snížením nákladů při zachování rozsahu a kvality
služeb v souvislosti se snížením ceny služeb,
• zvyšováním kvality služeb při zachování původního objemu finančních prostředků na jejich zajištění, např. využitím principu univerzální přípojky
a důrazem na optimalizaci stávající infrastruktury
směrem k perspektivním telekomunikačním technologiím (zejména IP VPN),
• redukcí nárůstu nákladů v případech výrazného
navyšování kvality a objemu služeb, ke kterému
by jinak v těchto případech docházelo.

Co na KIVS čeká
Pro následující období je rozvoj technologické infrastruktury KIVS zaměřen na posílení
infrastruktury centrálního místa služeb CMS (dále též CMS I) a realizace základu nové
logické vrstvy nad CMS I (dále též CMS II). Tento cíl zahrnuje:
• vybudování nové infrastruktury CMS I pod primární kontrolou centrálního zadavatele

Obchodní
rejstřík
23 %

Zahraniční
zastupitelství
7
0,28 %

Nová koncepce KIVS zachovává veškeré výhody,
kterých bylo v předchozím období dosaženo, navíc
umožňuje v některých případech jejich výrazné
posílení (snížení nákladů u technologicky klíčových služeb IP VPN, a to v některých případech
v profilech IP VPN 8M nad 1 Mbit/s až o více než
30 % procent).

která tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS (zejména datové služby
a služby telekomunikačních center typu housing/
hosting), umožňuje též definovat procesy organizace a správy služeb, systém provozu, dohledu a monitorování KIVS a jí poskytovaných služeb.

V následujícím období lze obecně očekávat udržení
a mírný pokles cen služeb, a to včetně redukce
inflačních vlivů. Dále lze očekávat navyšování
kvality a objemu služeb bez výraznějšího zvyšování
zátěže na státní rozpočet. V případě výraznějšího
navyšování služeb u jednotlivých subjektů se bude
navýšení rozpočtů vlivem KIVS redukovat.

Vybudování propojovací sítě poskytovatelů umožní
realizaci projektů vedoucích k zapojení dalších
telekomunikačních infrastruktur vlastněných nebo
spolufinancovaných státem do infrastruktury KIVS
a zpřístupnění jejich kapacit a služeb subjektům
státní správy. Aktuálně realizovaným projektem je
zapojení kritické komunikační infrastruktury a využi-

Současná skladba datových služeb – úspory nákladů se dosahuje při současném růstu objemu a nárůstu kvalitativních parametrů některých klíčových datových služeb.
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Stěžejní částí KIVS je Centrální místo služeb (CMS),
které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy (ISVS) a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet
a ke specifickým neveřejným sítím (např. sítě EU).
Nezbytnou součástí CMS je realizace propojovací
sítě poskytovatelů (též PSP nebo InterConnect),

1500

2000

2500

tí jejích kapacit pro potřeby Extranet EU. Současně
dochází napojením infrastruktury MV k využití
volných přenosových kapacit této k vysokokapacitnímu propojení centrálních lokalit orgánů státní
správy na služby CMS bez nutnosti využívat služeb
komerčních operátorů.
Věra Zítková, Václav Vávra

Jak KIVS spoří
Úspory pramení hlavně z:

• zajištění pro subjekty státní správy plně transparentního přechodu ze stávajícího CMS na
novou infrastrukturu CMS I

EGON_def.indd 7

• iniciálního snížení cen služeb při přechodu na nový model KIVS,

• posílení plné redundance CMS II, doplnění portfolia jeho základních infrastrukturních služeb
a případné navýšení kapacitních parametrů tak, jak je plánováno, jak bude vyžadováno potřebami reálného provozu a jak bude potřebné pro rozvoj logické vrstvy CMS II a systémů Czech
POINT, Portál veřejné správy a připravovaných Datových schránek a Centrálních registrů.

• přechodu na efektivnější technologie a perspektivnější modely jejich užívání,

• příprava CMS I pro instalaci systémů typu Czech POINT a PVS a realizaci plánovaných projektů
datových schránek a centrálních registrů.

• společného využití objemu konzumovaných služeb ve veřejné správě, a zejména v rovině objemových slev u hlasových služeb,

• rozšíření konceptu CMS I na úroveň CMS II jakožto společné platformy pro integraci a další
koordinovaný rozvoj služeb informačních zdrojů státu na základě spolupráce subjektů, které
tyto zdroje spravují a provozují.

• vytváření technických a procedurálních podmínek pro náhradu komerčních služeb využitím
již vybudované infrastruktury státu (infrastruktura MV, regionální a metropolitní sítě) a realizací
příslušných migračních projektů.

• postupného rozvoje otevřeného konkurenčního prostředí mezi vybranými poskytovateli a z tlaku tohoto konkurenčního prostředí na aktuální ceny služeb KIVS,
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Zavedení
elektronické
občanky

Příklady z EU

V souvislosti s celkovou elektronizací veřejné správy
a potřebou jednoznačného určení totožnosti občana se
připravuje zavedení nového elektronického občanského
průkazu (dále jen eOP). Bude se jednat o identiﬁkační
kartu formátu ID 1, kterou v souvislosti s elektronizací
veřejné správy, tzv. eGovernmentem, doporučuje
i Evropská unie.
Cílem navrhovaného zavedení eOP je vytvořit
jednotný nástroj, který vedle stávajících funkcí
občanského průkazu (prokazování totožnosti) bude
nově plnit funkci jedinečného a univerzálního prostředku, jehož užitím – jak ze strany občanů České
republiky, tak ze strany orgánů veřejné správy –
bude možné identifikovat občana ČR pro přístup
do základních registrů veřejné správy (základní
registr obyvatel, základní registr práv a povinností,
základní registr osoba a základní registr územní
identifikace, adres a nemovitostí) a dalších informačních systémů veřejné správy. Tímto prostředkem prokázání totožnosti (identifikace) občana ČR
bude nový elektronický občanský průkaz.
Dvě varianty ID karty
Nový průkaz eOP bude vydáván ve dvou variantách, které by se měly navzájem lišit technickým vybavením. V obou variantách se bude
jednat o typ ID karty se strojově čitelnými údaji
a se zabezpečením 2D čárovým kódem. Jedna
z variant bude navíc moci obsahovat kontaktní
elektronický čip. Navrhuje se, že vydání eOP
s kontaktním čipem bude zatíženo správním
poplatkem. Obsah kontaktního čipu se bude
aktivovat prostřednictvím PIN kódu, jehož číselnou podobu bude znát pouze držitel eOP. Forma
zápisu a rozsah údajů, které budou zapisovány
do čipu, budou stanoveny zákonem.
Platnost eOP se navrhuje na dobu deseti let. Předpokládaná doba plné funkčnosti kontaktního čipu
bude nejméně pět let od vydání eOP, nefunkčnost
čipu nezpůsobí neplatnost dokladu.

Belgie

Využití tzv. 2D čárového kódu (2D bar-code),
v němž bude obsažen agendový identifikátor
fyzické osoby pro agendu občanských průkazů
a číslo občanského průkazu, umožní držiteli eOP
komunikovat se základními registry veřejné správy.
Primární funkce eOP
Občanský průkaz jako univerzální identifikační
doklad občana má sloužit především k prokázání
totožnosti fyzické osoby, zejména ji identifikovat
pomocí zobrazení obličeje (aktuální podoby),
příjmení, jména, data a místa narození a státního občanství. V souvislosti s celkovou koncepcí
základních registrů bude upuštěno od užití rodného
čísla jako jednoznačného identifikátoru, to má být
nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem fyzické
osoby.
Navrhuje se možnost vydávat nový občanský
průkaz – jako nepovinný doklad – i občanům
mladším 15 let, aby se tak usnadnila možnost jejich
identifikace. Tento identifikační doklad bude moci
používat občan mladší 15 let i jako cestovní doklad
v rámci Evropské unie. Dále se připravuje právní
úprava, která umožní vydávat občanský průkaz též
občanům České republiky, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky. V obou
uvedených případech budou tito občané držiteli
občanského průkazu na základě svého rozhodnutí,
nikoliv na základě povinnosti stanovené zákonem.

Estonsko

Finsko

Švédsko

Podání žádosti o vydání eOP může občan učinit
na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou
působností od 1. ledna 2010.
Jaroslav Tomaščin
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