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Datové schránky již
klepou na dveře
Čím dál častěji můžete zaslechnout termín datové schránky. A protože chceme,
abychom byli my i vy „in“, položili jsme několik otázek osobě z nejpovolanějších,
náměstkovi ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeňku Zajíčkovi.

Vážení čtenáři,
vím, nestává se často, že by vás do nového čísla
jakýchkoli novin uváděl ministr. Já mám ale tentokrát skutečný důvod to udělat. Vlastně důvody
dva: zaprvé vás nevítám na stránkách jakýchkoli
novin, ale eGON NEWS!, za druhé na to nejsem
sám. Mám pomocníka, a ne ledajakého. Jmenuje se totiž eGON. Je to bytost, která se navzdory
svému dětskému věku odvážně a s nadšením
pouští do dalších a dalších životních dobrodružství. Věřím, že každý, kdo přichází do kontaktu
s veřejnou správou, se s ním už setkal a pocítil,
že se eGON zrodil a že většina jeho orgánů už
spolehlivě pracuje. Tím nejviditelnějším je
Czech POINT, tedy prsty, dalšími jsou oběhový
systém – Komunikační infrastruktura veřejné
správy – a mozek v podobě základních registrů.
I ten už pomaloučku začíná fungovat, vláda
schválila příslušné zákony a teď je projednává
parlament. Na konec jsem si nechal eGONovo
srdce neboli zákon o eGovernmentu, protože
na ně čeká od července letošního roku novinka:
bude posíleno datovými schránkami. A abyste
se o nich dozvěděli víc, přinášíme vám společně
s eG0Nem osm stran plných informací.
Ivan Langer

Přiblížíte nám, co jsou to datové schránky?
Datová schránka je jakési elektronické úložiště,
které je určeno k doručování dokumentů orgánů
veřejné moci a naopak k provádění podání vůči
nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický
způsob doručování v listinné podobě.
Zmínil byste, co vzniku datových schránek
předcházelo?
Dnem 19. srpna loňského roku skončil téměř dvouletý proces přípravy zákona číslo 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, kterému se říká zákon o eGovernmentu neboli eGovernment Act. Zákon bývá označován
za největší přelom ve veřejné správě od tereziánských a josefínských reforem. Návrh prošel mnoha
verzemi, několika koly připomínkování a odborných
diskusí jak na již zrušeném Ministerstvu informatiky,
tak na Ministerstvu vnitra, účinnosti nabude
1. července 2009.
Kdo musí a kdo může mít datovou schránku?
Od 1. července budou systém ze zákona využívat
orgány veřejné moci, jednoduše řečeno všechny

úřady, soudy a další instituce, včetně neziskových
organizací, a také právnické osoby zapsané do
obchodního rejstříku. Odhadujeme, že se v první
fázi bude jednat o 600 000 subjektů. Do tohoto
množství nepočítáme ty, kdo se o datovou schránku mohou přihlásit dobrovolně, tedy fyzické osoby,
které nemají povinnost si datovou schránku zřizovat. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových zpráv
mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.
Jaké výhody zřízení datových schránek
přináší?
Komunikace s veřejnou správou bude rychlejší,
levnější a bezpečnější. Také ustanovení elektronického i papírového dokumentu na stejnou roveň.
Takže se můžeme postupně loučit s obálkami
s pruhem.
Datové schránky pracují pouze v elektronickém prostředí, úřady ale nepochybně budou
i nadále přijímat papírovou formou dokumentů…
Na začátek je třeba říci, že zákon č. 300/2008 Sb.
zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi do-

„Můžeme se loučit s obálkami s pruhem“ ...
ZDENĚK ZAJÍČEK

kumentu. Tomu, kdo má datovou schránku, budou
úřady zasílat korespondenci pouze v elektronické
podobě, v ní též povedou veškerou agendu. S papírovou podobou se tak setká už jenom ten, kdo
nebude mít datovou schránku.
Jak budou datové schránky vypadat?
Technologicky vzato jde o obdobný princip jako
při používání on-line kreditních karet při bankovním
styku. Datová schránka bude mít svůj PIN s omezeným a přesně stanoveným přístupem, který bude
zabezpečen podobně jako přístup k bankovnímu
kontu. Neznamená to tedy, že si datovou schránku
můžeme představovat jako e-mailovou schránku,
jejímž prostřednictvím by se dalo komunikovat
přímo s jednotlivými úředníky. To pravda není,
komunikace probíhá vždy s celým úřadem. Pomocí
datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou
nebo osobou právnickou.
Mají datové schránky něco společného
s Czech POINTem?
Mají a je to dost podstatné. Czech POINTy totiž
zprostředkují – a velice jednoduše – zájemcům do
datové schránky přístup. Celá „operace“ proběhne
následovně: pracovník na přepážce klientovi dokument z datové schránky za poplatek vytiskne nebo
naopak v opačném směru komunikace donesený
dokument zkonvertuje do elektronické podoby,
opatří elektronickým podpisem a odešle danému
orgánu veřejné moci.
Jak spolu souvisí datová schránka a spisová
služba?
Jednoduše řečeno, pokud si zřídíte elektronickou
spisovou službu, bude pro vás práce s datovou
schránkou mnohem snadnější.
Nebudou v létě povinné subjekty zaskočené
skutečností, že musí používat jinou formu
komunikace než dosud?
Uděláme všechno pro to, aby se to nestalo.
Chystáme rozsáhlou informační kampaň a už
jsme začali se semináři po celé České republice,
jejichž jediným cílem je podat maximum informací
o datových schránkách. Jsou určeny především
těm, kterých se bude povinnost používat datové
schránky týkat. A po dohodě s Českou poštou,
jako provozovatelem systému datových schránek, pracujeme na tom, aby orgány veřejné moci
dostaly své přístupové údaje a hesla včas. Doufám,
že budeme připraveni a systém tak zatížíme co
nejdříve.
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Česká pošta – provozovatel
informačního systému datových
schránek
Datové schránky jsou pro Českou poštu velkou příležitostí, říká ředitel sekce
rozvoje služeb a eGovernmentu České pošty Petr Stiegler.

Slovo generálního
ředitele České pošty

Jaká bude role České pošty v připravovaném
projektu datových schránek?
Česká pošta bude provozovatelem informačního
systému datových schránek. Správcem je zřizovatel, tedy Ministerstvo vnitra, které za celý systém
zodpovídá, dohlíží na něj, rozhoduje o zřizování
datových schránek apod. Úkolem Pošty bude zajišťovat chod celého systému, a zejména provozovat technologickou část datových schránek. S tím
budou souviset i další navazující činnosti, jako je
například provoz helpdesku či callcentra.
Jak bude probíhat zřízení datové schránky?
Budou muset například starostové někde
žádat?
Ani starostové, ani hejtmani a další představitelé
orgánů veřejné moci či statutární zástupci právnických osob nebudou muset o zřízení schránky
žádat. O tom, že má příslušný orgán či firma
zřízenu datovou schránku, se dozví jeho statutární
zástupce z oznámení, které mu bude doručeno do
vlastních rukou spolu s přístupovými údaji.

Vážení čtenáři,
Společně s celým vedením České pošty považujeme datové schránky za další postupný
krok v projektu eGovernmentu a náš nejdůležitější rozvojový záměr roku 2009. Tento projekt
zásadním způsobem posunuje a dotváří budoucí
podobu podniku Česká pošta v souladu se
schválenou strategií. Hokejista Wayne Gretzky
kdysi řekl: „Chcete-li být úspěšní, nesmíte jet
tam, kde puk je, ale kde teprve bude.“ Připravovaný projekt datových schránek vnímáme
přesně takto. Jsem přesvědčený o tom, že
datové schránky jsou ohromná a pozitivní změna
pro komunikaci uvnitř státní správy a mezi státní
správou a veřejností. V dalších letech chceme
tuto službu nabídnout i komerčně pro komunikaci mimo státní správu, doplněnou o další návazné služby. Vážíme si toho, že se Česká pošta na
tomto projektu může podílet.
Petr Sedláček

Datové schránky
– harmonogram
Do 1. května
2009

Vývoj a implementace informačního systému datových
schránek, zapracování vyhlášek Ministerstva vnitra

Od 1. května
2009

Zkušební provoz a pilot s vybranými úřady

Od 1. června
2009

Veřejné testovací prostředí pro
spisové služby a další aplikace

START
Přebírání údajů od správců dat, zřizování datových
Od 1.
schránek ze zákona (orgány
července do
veřejné moci, právnické osoby
28. září 2009
zapsané v obchodním rejstříku)
a na základě žádosti, rozesílání
přístupových údajů
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Do kdy musí Pošta orgánům veřejné moci
a právnickým osobám schránku povinně
zřídit?
Datových schránek, které bude Pošta povinně zřizovat, bude několik set tisíc. Termín T, od kterého
se bude vše odvíjet, je 1. červenec 2009. Od tohoto data máme povinnost všem povinným subjektům zřídit datové schránky do devadesáti dnů.
Takže nikdo z těch, kteří mají mít datovou
schránku povinně, si o ni nemusí žádat?
Ne. Datová schránka na žádost se bude zřizovat
pouze fyzickým osobám. Všem ostatním bude
prostě zřízena. Pro ně mám jednoznačnou zprávu
– po 1. červenci nikam nic neposílejte, nikde o nic
nežádejte. Vše se dozvíte z informačního dopisu,
který vám Česká pošta zašle.
Fyzické osoby si tedy budou muset o schránku požádat. Jak to mají udělat?
Existuje několik možností, jak o zřízení požádat.
Nejjednodušším způsobem je zajít si na
kontaktní místo Czech POINT, který bude tyto služby poskytovat.
Dále je možné poslat žádost
na Ministerstvo vnitra – více
informací najdete na:
www.datoveschranky.info.

Ano, jednou z funkcionalit datových schránek
bude i to, aby vám dokázala říci, zda občan nebo
firma datovou schránku má. U firem je to jednodušší, protože ty, které jsou zapsané v obchodním
rejstříku, ji budou muset mít všechny. V případě
fyzických osob bude potřeba se dotázat, jestli pan
XY datovou schránku má. A pokud ano, pošlou mu
potřebné informace do ní.
Jaká tam bude identiﬁkace. Pokud si například pan Novák zřídí datovou schránku, tak
musím pana Nováka mezi tisícem panů Nováků nějak identiﬁkovat. Na základě čeho?
Určitě. To jsou všechno věci, které budou předmětem prováděcí vyhlášky. Snahou naší i Ministerstva
vnitra je, aby se celý proces co nejvíce podobal
tomu, jak to funguje dnes. V případě, že dnes úřady
komunikují s panem Novákem, identifikují ho podle
trvalého bydliště, roku a místa narození. A naším
cílem je, aby úplně přesně podle těchto údajů bylo
možné jednoduše zjistit, zda pan Novák datovou
schránku má, nebo ne.
Je nějak omezený počet osob, které budou
mít do datové schránky přístup?
Počet přístupů do datové schránky je teoreticky
neomezený. V každém případě bych doporučoval
si přístupy hlídat. Ve chvíli, kdy se někdo za organizaci do schránky přihlásí, se všechny dokumenty,
které tam jsou, berou jako doručené. Jistě i dnes
si organizace hlídají, kdo všechno má právo jejich
jménem odesílat a přijímat poštu.
Bude datová schránka zřízená navždy? Nebo
se bude nějak obnovovat?
Schránka je zřízena navždy, žádné obnovování
nebude potřeba.
Jak se dozvím, že v datové schránce mám
novou zprávu?
Velmi jednoduše. Zákon přímo stanoví, že v případě, kdy je známa e-mailová adresa vlastníka, přijde
mu notifikační e-mail. V něm se dozví, že dostal do
své datové schránky novou zprávu.
Bude se nějakým způsobem sledovat čas doručení? U některých
dokumentů je to velmi důležité.
Samozřejmě. Se sledováním

času počítáme, protože hraje v doručování
velkou roli. Existuje technologie tzv. časových
razítek. Časové razítko je něco jako elektronický podpis, který se přidává k souborům, jenže
v tomto případě neověřuje totožnost, ale ověřuje
čas události, integritu zprávy. To znamená,
že každá změna v datové schránce – podání,
doručení, vyzvednutí a podobně – bude opatřena
časovým razítkem, které bude prokazovat čas
jednotlivých úkonů.
Jaká bude kapacita schránky? Bude nějak
omezená?
To všechno bude předmětem již zmíněné vyhlášky.
Nicméně my v tuto chvíli nepředpokládáme, že by
velikost datové schránky byla kapacitně omezena.
S největší pravděpodobností však bude omezena
velikost datové zprávy.
Chystá Česká pošta ještě další služby, které
by uživatelům datových schránek ulehčily
a zlepšily elektronickou komunikaci?
Dokonce několik. Jednak bychom rádi nabídli
prostředky pro bezpečný přístup a elektronické
podepisování, které zajišťuje naše certifikační
autorita Post Signum. Dále velmi vážně uvažujeme
o možnostech zapojení našeho produktu, zvaného
Hybridní pošta. Ten umožňuje, aby uživatelé podali
svůj dopis elektronicky – tedy vlastně jakousi datovou zprávou – kterou my pak umíme vytisknout,
vložit do obálky a dodat adresátovi.
Jaká bude ochrana systému proti zneužití
dat?
Otázka bezpečnosti je velmi důležitá. Celý
systém musí být například odolný vůči přírodním katastrofám. A dále se zabýváme otázkou
uložených dat. Pro Českou poštu je zásadní,
aby byl celý systém důvěryhodný. Proto projde
před spuštěním i při vlastním průběhu celou
řadou auditů a certifikací. Vedle bezpečnostního
auditu je to povinná certifikace shody. Bude pod
kontrolou nejenom naší, ale i Ministerstva vnitra.
A velmi pravděpodobně i pod kontrolou úřadu
na ochranu osobních údajů, aby si skutečně
každý mohl být jistý, že bude vše v pořádku.
Dodržování listovního tajemství a ochrany přepravovaných zásilek, ať už v jakékoliv podobě, je
pro nás věcí cti.

Ovšem jak na úřadě
zjistí, že někdo datovou
schránku vlastní? Bude
někde nějaký seznam?

PETR STIEGLER
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Proces založení datové schránky
Informace o vzniku
povinné osoby

Ručně
podaná
žádost

Agendové IS různých správců
Evidence fyzicky
podnikajících osob

Obchodní
rejstřík

Seznam
exekutorů

Seznam orgánů
veřejné moci

Seznam notářů

Seznam
advokátů

Seznam daňových
poradců

Příjem žádosti

Seznam insolvenčních správců

Ověřování údajů

Kontrola, zda datová
schránka již existuje

Datové schránky

Co bude
datová
schránka
umět?
• Odesílat zprávy
• Přijímat zprávy
• Zjišťovat stavy odeslaných
zpráv
• Přijímat doklady o dodání
a doručení
• Ověřovat, zda adresát má
datovou schránku
• Pracovat s elektronickými
formuláři

Ocenění pro nejlepší projekty
eGovernmentu za rok 2008
V listopadu 2008 byly ve spolupráci Ministerstva
vnitra, magazínu Egovernment a KPMG vyhlášeny
ceny Egovernment The Best 2008 – KPMG,
oceňující perspektivní projekty v oblasti elektronizace veřejné správy a samosprávy.
Přihlášeno bylo celkem 15 různorodých projektů,
orientovaných jak na zpřístupnění správy občanům (G2C) a subjektům komerční sféry (G2B), tak
i na spolupráci mezi úřady (G2G). Na slavnostním
večeru byly na základě hlasování čtenářů magazínu
Egovernment uděleny tři ceny pro nejzajímavější
projekty a ocenění počin roku.
Cenu pro nejzajímavější projekt získala eObec
provozovaná městským úřadem v Uherském
Brodě, jejímž cílem bylo rozšíření a zefektivnění
komunikace mezi samosprávnými úřady, jejich
příspěvkovými a rozpočtovými organizacemi a také
mezi úřady a občany. Softwarová implementace

Šest často kladených dotazů
k datovým schránkám
1. Kde si mám jako fyzická osoba zřídit
datovou schránku?
Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra.
Vyplněnou žádost můžete přinést osobně na
kterýkoli Czech POINT nebo zaslat elektronickou
poštou.
2. Co potřebuji ke zřízení a k používání datové schránky?
Nepotřebujete žádný speciální počítač nebo
software. Pokud přijdete na Czech POINT, stačí
vám doklad totožnosti. Chcete-li žádost vyřídit
pohodlně z domova, potřebujete elektronický
podpis.
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Archivace žádosti

3. Jaký je rozdíl mezi datovou schránkou
a e-mailem?
Datová schránka je elektronické úložiště, které je
určeno k doručování dokumentů od orgánů veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Tomu odpovídá i zabezpečení datové
schránky a zajištění přístupu pouze oprávněnými
osobami. E-mailové schránky mají nižší zabezpečení a nelze v nich garantovat doručitelnost
úředních zpráv.
4. Mohou mi být posílány dokumenty z datové schránky na e-mail?
Z důvodů ochrany osobních dat by nebylo vhodné posílat úřední dokumenty (určené do vlastních
rukou) přes e-mail. Do e-mailové schránky vám

eObce napomáhá tomu, aby byla vzájemná kooperace a komunikace relevantní, bezpečná a zároveň
připravená na další legislativní úpravy.
Druhé místo obsadil projekt Plzeňského kraje
VIRTUOS, o němž se můžete podrobněji dočíst
na straně 5. Třetím nejzajímavějším projektem
bylo vyhlášeno rozšíření nahlížení do katastru
nemovitostí. Uživatelé mají nyní zdarma přístup
k dalším informacím, jako jsou náhledy katastrálních map nebo sledování průběhu řízení na
katastrálních úřadech.
Jako počin roku byl vybrán projekt datových
schránek zaváděný Ministerstvem vnitra. Datové
schránky (povinné jsou pro úřady a právnické
osoby) převádějí posílání úředních dokumentů do
elektronické podoby, a mimo jiné tak zlepšují jejich
doručitelnost.

budou chodit pouze oznámení, že je v datové
schránce nová zpráva.
5. Kdo má přístup do mé datové schránky?
Pouze vy, popřípadě vámi pověřená osoba (administrátor). Správce ani provozovatel informačního systému datových schránek nejsou k přístupu
do datových schránek jiných subjektů oprávněni.
6. Kde obdržím další informace o datových
schránkách?
Ministerstvo vnitra připravilo o datových schránkách řadu seminářů. Semináře jsou určeny
především těm, kterých se týká povinnost
používat datové schránky (tj. orgány veřejné moci
a právnické osoby). Podrobnosti o seminářích
naleznete na www.egovernment.cz/schranky.
Můžete se také obrátit na informační a poradenskou linku na telefonním čísle 270 005 200 nebo
na ePodatelnu, kterou najdete na webových
stránkách www.datoveschranky.info.

Vytvoření DS

Založení identit
vlastníka/ů DS

Kalendář akcí
10. února – Jihlava – Velký třesk aneb
datové schránky klepou na dveře.
Konference o datových schránkách se bude věnovat tématu v dalších souvislostech. Je určena
reprezentantům všech subjektů, jimž zákon
zavádí povinnost používání datových schránek.
Únor–květen – pracovní semináře o datových schránkách
Datové schránky jsou jedním z témat, které naprosto mění zaběhnutá pravidla veřejné správy;
v současné době běží série pracovních seminářů, které nabízejí odpovědi na to, proč, nač a jak
budete muset datové schránky používat.
Semináře se konají:
17. února – Praha
18. února – Most
19. února – Ústí nad Labem
16. března – Hradec Králové
17. března – Liberec
18. března – Pardubice
31. března – Ostrava
2. dubna – Brno
28. dubna – Kladno
29. dubna – Mladá Boleslav
30. dubna – Příbram
5. května – Benešov
6. května – České Budějovice
7. května – Zlín
6. – 7. dubna – Hradec Králové – 12. ročník
konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
Koná se pod oficiální záštitou předsednictví ČR
Radě Evropské unie.
23. – 24. dubna – Praha – 7. ročník mezinárodní konference Eastern European eGov
Days
Akce se uskuteční se v prostorách Břevnovského kláštera, je možné se již registrovat – registrace a další informace viz: http://www.epma.
cz/7th_eeegovdays.html.
20. září – Praha – Safer Internet Conference
(Internet bezpečnější).
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Czech POINT – komunikace
s úřady z jednoho místa
Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací
a Informační Národní Terminál. Jedná se o asistované místo výkonu veřejné správy, poskytující
občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní
rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.
V současnosti Czech POINT umožňuje získání
výpisů z několika registrů. Neustále roste jak počet
poboček, jichž je více než tři tisíce, tak typy nových
služeb, které Czech POINT nabízí.

Czech POINT = úspora času
pro občany, zefektivnění práce
úřadů
Zavádění Czech POINTů je součástí širšího plánu
na implementaci eGovernmentu do české veřejné
správy, jež má v gesci Ministerstvo vnitra.

Czech POINTy jsou zprostředkujícími místy pro
kontakt občana s úřady.
Jedním z cílů zavádění je zrychlení a zpřístupnění
služeb občanům. Proto je postupně vytvářena
rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček
Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá
vyřizování na jedno místo. Dalším cílem je snížení
byrokratické zátěže pro občany. Což v praxi znamená rozšiřování funkcionalit Czech POINTů tak,
aby poskytovaly co nejvíce služeb veřejné správy
na jednom univerzálním místě.

Od pilotního provozu k milionu
vydaných výpisů
Ačkoli Czech POINTy existují teprve necelé dva
roky, bylo již vydáno více než milion ověřených výpisů, což je nejvýmluvnějším důkazem úspěšnosti
celého projektu.
Pilotní provoz byl zahájen na konci března 2007
v 37 pobočkách městských a obecních úřadů po
celé České republice. Zcela první pobočku
Czech POINTu slavnostně otevřel ministr vnitra Ivan
Langer s premiérem Mirkem Topolánkem 28.3.2007
na Praze 13. V pilotním provozu byly občanům
nabídnuty ověřené výpisy z obchodního a živnos-

Pobočky Czech POINT
k 1. 1. 2009 (celkem 3261)

Obecní
úřady
1989
60 %

Notáři
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Struktura vydaných
výpisů v projektu Czech POINT
v období 1.1. - 25.1.2009
(celkem 97 458)

0

Anketa
Jana Mrňáková, uživatelka
Czech POINTu z Hradce
Králové
Na mnoha místech České republiky můžeme
v poslední době vidět logo projektu Czech
POINT. Víte, co všechno se po ním skrývá?
Co přesně tato zkratka znamená, netuším, ale vím,
že na Czech POINTech mohu požádat například
o výpis z katastru nemovitostí nebo výpis z trestního či obchodního rejstříku. A hlavně mi je vydají na
počkání.

Zatím jsem Czech POINT využila jenom jednou,
když jsem potřebovala výpis z trestního rejstříku,
stálo to 50 korun.

Lucie Moudrá, úřednice Městského obvodu Ústí nad LabemStřekov
Co vás napadlo, když jste se poprvé dozvěděla, že budete pracovat s Czech POINTem?
Zpočátku, když jsem se dozvěděla, že budu mít
v náplni práce i výpisy z Czech POINTu, nebyla
jsem nijak znepokojená, po prvním školení, kde
nefungoval katastr nemovitostí, jsem trošku obavy
měla. Hlavně z toho, jak to bude probíhat v praxi.

Víte, kde můžete Czech POINTy najít?
Myslím, že na magistrátech nebo obecních
úřadech a poštách. Když jsem potřebovala výpis
z rejstříku trestů do nového zaměstnání, byla jsem
si pro něj na městském úřadě.

A jak se vám dnes s tímto systémem pracuje?
Díky každodenní praxi a dokumentaci ke katastru
mnohem lépe. A spokojenost je i na druhé straně,
protože v naprosté většině odchází klienti spokojeni.

Co vám může Czech POINT přinést?
Věřím, že mi ušetří čas, protože nebudu muset
pobíhat po úřadech.

Využívá Czech POINT ve Střekově velké
množství lidí?
To si netroufnu posoudit. Do systému se ovšem
musím přihlašovat denně. A právě dnes jsem měla
pěknou honičku.

Pamatujete si, kolik služby stojí?
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Co můžete na
Czech POINTech zařídit

K 25.1.2009 bylo v provozu 3261
pracovišť Czech POINTu.
Czech POINTy jsou pro občany
přístupné:
• Na obecních a městských
úřadech
• Na pobočkách České pošty
• Na pobočkách Hospodářské
komory ČR
• Na českých zastupitelstvích
v zahraničí
• U vybraných notářů

• Ověřený výpis z katastru nemovitostí
• Ověřený výpis z obchodního
rejstříku
• Ověřený výpis z živnostenského rejstříku
• Ověřený výpis z rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Ověřený výpis z bodového
hodnocení řidiče
• Ověřený výstup ze seznamu
kvaliﬁkovaných dodavatelů
(SKD)
• Podání do registru účastníků
provozu modulu autovraků
ISOH

tenského rejstříku a výpisy z katastru nemovitostí.
Dalším milníkem bylo doplnění nabídky o výpisy
z rejstříku trestů v září 2007. Na základě předchozích zkušeností byl 1.1.2008 spuštěn ostrý provoz
ve více než osmi stech pobočkách. Kontaktní místa
se dále rozšiřovala nejen o další městské a obecní
úřady, ale také o pobočky hospodářské komory,
zastupitelské úřady ČR v zahraničí, vybrané notáře
a pobočky České pošty. Již během prvních šesti
měsíců ostrého provozu bylo dostupných více
než 2000 poboček a vydalo se přes půl milionu
výpisů. Od července roku 2008 přibyla možnost
učinit podání do rejstříku živnostenského podnikání
a v prosinci byl v Příbrami vydán miliontý výpis.
Od ledna 2009 lze na více než třech tisících
Czech POINTů také zjišťovat údaje z centrálního registru řidičů a systému kvalifikovaných dodavatelů.

Nové funkcionality a budoucnost Czech POINTu

40000

30000

Kde naleznete
Czech POINTy

a naopak, získávat informace o průběhu soudních
a insolventních řízení nebo požádat o potvrzení
o bezdlužnosti na zdravotním a sociálním pojištění.
Do přípravy nových funkcí se stále více zapojují
i ostatní ministerstva. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí bude spuštěna registrace
provozovatelů autovrakovišť. Vzhledem k nárůstu
agendy je samozřejmostí i průběžné zvyšování
bezpečnostních standardů pro ochranu dostupných dat (audit přístupů do systému, bezpečnostní
certifikáty apod.)

Již nyní se připravují pro Czech POINT další rozšíření – například podání do matrik (narození, úmrtí,
svatba či registrované partnerství) a podání změn
v evidenci obyvatel.

Czech POINT je ideálním kontaktním bodem
veřejné správy. Do budoucna se připravuje úprava
služeb, aby byly přístupné nejen na pobočkách
Czech POINTů, ale prostřednictvím internetu kdekoli, kde občan právě potřebuje.

Od poloviny roku 2009 bude možné převádět
písemné dokumenty do elektronické podoby

Další aktuální informace naleznete na
www.czechpoint.cz

Které služby žádají občané nejčastěji a které
jim naopak chybí?
V dnešní době je zvýšený zájem o výpis z centrálního registru řidičů, pochopitelně první příčky patří
výpisům z katastru nemovitosti a rejstříku trestů.

Líbilo se mi, že se jedná o přiblížení služeb
občanům, že nebudeme muset dojíždět do měst
a většinu věcí si zařídíme na obci. A vše je možné
každý pracovní den.

Co vy sama považujete za silné a slabé stránky Czech POINTu?
Za obrovskou výhodu Czech POINTu považuji
množství míst, kde se dají výpisy zhotovit. Člověk
si může vybrat, jaká pošta nebo úřad je pro něj tím
nejvhodnějším řešením.
Určitou slabinou možná je, že se občas nepodaří
vyřídit rejstřík trestů v elektronické podobě. Tento
problém dokážeme vyřešit kolky, ale z časových
důvodů nejsou klienti moc nadšeni.

Lubomír Mlejnek, starosta
obce Kuchařovice v Jihomoravském kraji
Pane starosto, jak dlouho funguje ve vaší obci
systém Czech POINT?
Czech POINT u nás je od podzimu loňského roku.

Jak probíhala samotná realizace?
Potěšilo mě, že to bylo velmi rychlé. Do šesti týdnů
od podání žádosti jsme měli na obci Czech POINT.
Jaké povědomí o Czech POINTu mají obyvatelé vaší vesnice? Ví, co tato služba přináší?
Občany jsme samozřejmě informovali o tom,
co vše si mohou na úřadě zařídit, vychází také
informační měsíčník. Obyvatelé Kuchařovic
Czech POINT často využívají. Zájem je zejména
o výpis z centrálního registru řidičů i z katastru
nemovitosti a rejstříku trestů.
V čem by se Czech POINT měl zlepšit, případně co by měl nabízet v budoucnu jako další
službu?
Od úřednic vím, že bývá problém s připojením. Co
se týká dalších služeb, myslím, že to přinese doba,
zatím lidem stačí ověřování listin, podpisů a také
často využívají již zmíněné výpisy.

Kdy jste se s myšlenkou Czech POINTu setkal
a co jste si o něm tehdy myslel?
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Tajemná zkratka KIVS
Tato čtyři písmena zní skutečně tajuplně, proto jsme požádali Jindřicha Koláře, vrchního ředitele sekce rozvoje
a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy, aby nám pomohl s jejich rozšifrováním. A věřte nebo ne, rozluštění je zcela prozaické: Komunikační infrastruktura veřejné správy.
Proč kladete takový důraz na fakt, že linky
poskytují různí operátoři?
V rámci projektu KIVS byla dřív spolupráce
s jediným operátorem – Telefónikou O2, dnes
máme operátory tři, Telefóniku O2, GTS Novera
a konsorcium T-Systems a ČD Telematika. Ti byli
vybráni v soutěži a v r. 2007 s nimi byla uzavřena
rámcová smlouva na dodávání linek. A teď jsme
u toho nejpodstatnějšího. Proti dřívější monopolní
situaci je ta dnešní zcela jiná: budujeme propojení
na bázi soutěže a díky tomu získáváme za méně
peněz minimálně stejně kvalitní služby. Zatím jsme
realizovali dvě kola výběrových řízení a ve srovnatelných komoditách jsme dosáhli úspor přes 250
milionů korun.
Co se stalo s uspořenými penězi?
Investovali jsme je do zkvalitnění služeb – přesněji
řečeno do kvalitnějšího nebo rychlejšího propojení.
To byla podmínka.
JINDŘICH KOLÁŘ

Jinými slovy je to propojení, po kterém veřejná
správa komunikuje. Současný KIVS je koncipován
tak, že má jedno centrum CMS – Centrální místo
služeb – ve kterém se nastavuje veškerá logika.
Toto centrum je již v částečném provozu a právě

se dobudovává, jinak by KIVS nemohl fungovat.
Přes CMS (můžete si ho představit jako CML neboli
Centrální mozek lidstva z českého seriálu Návštěvníci) subjekty veřejné správy propojují své linky,
které mohou být od různých operátorů.

Jak takové výběrové řízení probíhá?
Ministerstvo vnitra vystupuje jako centrální zadavatel, to znamená, že shromažďuje požadavky od
jednotlivých subjektů veřejné správy (zadavatelů)
a pak je dává do soutěže. Soutěží se na účet zadavatelů, ministerstvo podepíše prováděcí smlouvu
a subjekty veřejné správy k ní přistupují.

Jaký je výhled do budoucnosti?
Naším cílem je vybudovat komunikační infrastrukturu tak, aby na ní fungovala celá veřejná správa,
všechny její subjekty. Proto na ní musí být služby
dostupné a ve výborné kvalitě, jen tak ji bude mít
veřejná správa zájem používat. V CMS chceme
například spustit Czech POINT, centrální aplikaci,
kterou zatím provozujeme po internetu a internet
– jak víme – neposkytuje žádnou garanci. Podle
našeho záměru by k Czech POINTu měl být přístup
co nejlepší a nejspolehlivější a to zajistí právě dozorované garantované linky KIVSu.
A co když v některých lokalitách už existují
místní sítě?
Ano, některá města, případně regiony si stavějí
nebo chtějí stavět metropolitní nebo regionální sítě.
Nechť je postaví! My je připojíme k CMS a poskytneme jim bezplatně některé služby, jako je třeba
přístup k internetu a aplikace, které budou v CMS.
Na oplátku budeme chtít využít volnou kapacitu,
kterou budou v síti mít, tak, abychom nemuseli
do obce, města či regionu „soutěžit“ linky přes
operátory. Samozřejmě za určitých podmínek,
všechno je věcí jednání. My všichni tak šetříme
peníze. Nemá přece smysl investovat dvojí peníze
do jedné věci.

VIRTUOSní komunikace po plzeňsku
Projekt VIRTUOS je systém poskytující služby pro zlepšení komunikace mezi občany a samosprávnými úřady
zapojenými do systému v Plzeňském kraji.

VÁCLAV KOUDELE
/ vedoucí odboru informatiky Plzeňského kraje
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Hlavním úkolem projektu VIRTUOS (VIRTUálněObčan-Samospráva) je urychlit, usnadnit a zefektivnit komunikaci občan – úřad a úřad – úřad
a projekt představuje velmi důležitý krok na cestě
za virtualizací komunikace.

Díky jeho dostupnosti (24 hodin denně po 7 dní
v týdnu) dokáže ušetřit obrovské množství času
na obou stranách. Přináší také řadu interaktivních
a pro-aktivních služeb s okamžitou zpětnou vazbou
na občana či firmu.

Projekt VIRTUOS, integrovaný s Czech POINTem,
primárně vznikl jako pomoc obcím v regionu
Plzeňského kraje a je možno ho aplikovat i v obcích
mimo dané území. Slavnostní zahájení provozu
systému se uskutečnilo v dubnu 2008 v Klatovech
a v současné době ho používá přibližně 250 občanů a 20 obcí.

Pro plné využití „virtuosních“ služeb musíte být
v systému registrováni, musí být ověřena identita
vaší osoby a musíte uzavřít smlouvu s provozovatelem systému. Uzavření smlouvy a ověření identity
lze provést z domova pomocí kvalifikovaného
elektronického podpisu nebo osobně na libovolném úřadě připojeném k systému VIRTUOS. Bližší
informace na www.eVirtuos.cz
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Veřejnou správu novinky nezaskočí
Změny a novinky veřejné správy se pravděpodobně dotýkají většiny z vás, kdo právě pročítáte eGON NEWS, proto
jsme pro vás připravili rozhovor s vrchním ředitelem Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra Robertem Ledvinkou.
Aby kontaktní místa veřejné správy
Czech POINT efektivně fungovala, měla by
být obsluhována kvaliﬁkovanými úředníky.
Připravilo Ministerstvo vnitra v této souvislosti nějaké školicí programy?
Ano, ve spolupráci s Institutem pro místní správu
Praha (dále jen Institut) připravilo ucelený systém
vzdělávání úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Tento systém počítá s postupným vzděláváním uvedených
cílových skupin ve znalostech a dovednostech
nezbytných ke kvalitnímu výkonu na
Czech POINTech. Kromě toho jsme také připravili
vzdělávání týkající se práce s datovými schránkami,
spisovými službami, datovými úložišti atd.
Základem vzdělávání jsou nejen závazné vzorové vzdělávací programy vyhotovené odborníky
z Institutu, ale také školení školitelů eGON Center
krajů a obcí s rozšířenou působností, realizované
ve speciálních PC výukových učebnách Institutu.
Tento systém vzdělávacích programů byl spuštěn
1. ledna 2009 a je hrazen z prostředků evropských
strukturálních fondů, konkrétně z operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost na základě
projektů jednotlivých krajů či obcí. Součástí tohoto
systému je i vzdělávání zaměstnanců Hospodářské
komory a České pošty s.p., které je zaměřeno zejména na schopnost správně pracovat s datovými
schránkami a kvalitně provádět konverzi, legalizaci
a vidimaci (ověření, zda jde o opis nebo kopii)
dokumentů.
Jak a kde budou školení probíhat? Budou
proškoleni všichni úředníci najednou?
Vzdělávání dalších úředníků a zaměstnanců krajů,
členů zastupitelstev i zřízených příspěvkových
organizací bude zajišťovat školitel eGON Centra
daného kraje v PC multimediálních učebnách,
které byly v letech 2004–2005 zřízeny z projektu

Phare, a v e-learningovém výukovém prostředí
Institutu a pomocí jeho akreditovaných vzdělávacích programů. Na stejném principu i pro obdobné
cílové skupiny bude fungovat vzdělávání na úrovni
eGON Center obcí s rozšířenou působností, ale
zde i spádově pro obce s pověřeným obecním
úřadem a obce základního typu.
V souvislosti s úředníky veřejné správy se
hovoří o novém zákonu, který by upravoval
jejich práva a povinnosti. Co vše by měl nový
zákon obsahovat a jaké změny oproti dosavadnímu stavu přináší?
Nově koncipovaná úprava práv a povinností určená
převážně pro úředníky správních úřadů i úředníky
územních samosprávných celků se skutečně připravuje. Základní principy nové úpravy lze rozdělit
do tří oblastí:
• jednotná pracovně-právní úprava pro všechny
úředníky veřejné správy
• transparentní oddělení politických funkcí od
úřednických
• jednotný systém vzdělávání spojený se zvýšením standardizace, metodiky a kontroly při
zajištění kvality vzdělávání určený nejen pro
úředníky, ale i pro občany, kteří se na vstup do
veřejné správy připravují.
Připravované změny se ovšem netýkají pouze
centrálních úřadů, ale i menších měst a obcí,
pro které budou nepochybně představovat
pomoc, ale zároveň i jistou obavu z neznámého. Jak na již prováděné i připravované kroky
reagují například představitelé místních
samospráv?
Vzhledem k tomu, že za základ pro přípravu nového zákona byla vzata právní úprava určená pro
úředníky územních samosprávných celků a úspěšně ověřená více než šestiletou praxí, vnímají toto

ROBERT LEDVINKA

řešení územní samosprávné celky pozitivněji než
například veřejnoprávní úpravu. Při přípravě zákona
se však nepodařilo nalézt shodu v zavedení nového
institutu manažera veřejné správy, který považovalo
Ministerstvo vnitra za velmi pozitivní prvek při další
modernizaci veřejné správy, a proto bude tento
návrh z textu vypuštěn.
Do vaší kompetence spadá také oddělení
eGON Centrum Ministerstva vnitra a s ním
související webové stránky eGON Centrum.
Co je jejich hlavním úkolem?
eGON Centrum Ministerstva vnitra je oddělení zřízené
nově (přesněji řečeno 1. ledna 2009) v rámci odboru
územní veřejné správy MV. Jeho hlavním úkolem je
zajistit informovanost všech krajů a obcí o postupném
zavádění eGovernmentu, tedy tvořit důležité strate-

gické dokumenty v této oblasti, přijímat a zodpovídat
dotazy a zveřejňovat je na webových stránkách www.
egovernment.cz. Dalším důležitým úkolem je zajištění
eGON Fór, což jsou pravidelná setkání náměstka
ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku,
legislativu a archivnictví Zdeňka Zajíčka a dalších
odpovědných zaměstnanců Ministerstva vnitra s implementátory eGovernmentu krajů a zajištění dalších
setkání s představiteli územních samosprávných
celků a odborníky na eGovernment. Výstupem těchto
aktivit je zajištění informovanosti o implementaci
eGovernmentu.
Další aktuální informace naleznete na:
www.egoncentrum.cz, www.mvcr.cz,
www.egovernment.cz
a www. smartadministration.cz

Časy se mění i ve veřejné správě Výzva
Memorandum o spolupráci MV ČR a dodavatelů spisových služeb
Dne 19. srpna loňského roku vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
který nabude účinnosti dne 1. července 2009.
Přijetí tohoto zákona přináší zásadní změny
do činnosti subjektů veřejné správy, obsahuje
mimo jiné ustanovení o Informačním systému
datových schránek (dále jen ISDS), včetně
povinnosti pro právnické osoby a veřejnou
správu zřídit datové schránky.
Aby byl tento akt pokud možno bezbolestný, podepsali
na samém konci loňského roku náměstek ministra
vnitra Zdeněk Zajíček a zástupci výrobců elektronických spisových služeb Memorandum o spolupráci při
přípravě technické části prováděcí vyhlášky k zákonu
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska propojení
datových schránek a spisových služeb.
Obě strany se shodly, že je třeba koncepčně vyřešit
propojení jednotlivých spisových služeb užívaných
orgány veřejné správy a nově vytvářenými datovými
schránkami tak, aby došlo k co nejjednodušším
úpravám nutným pro zajištění funkčnosti celého
systému datových schránek a spisových služeb,
včetně stanovení datového rozhraní.
K vyřešení tohoto úkolu byla vytvořena pracovní
skupina, složená ze zástupců Ministerstva vnitra
a vybraných reprezentativních zástupců výrobců
spisových služeb. Výstupem z jednání této pracovní
skupiny bude podklad, který se stane základem
pro zpracování technické části prováděcí vyhlášky
k zákonu č. 300/2008 Sb.
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Pro komunikaci mezi informačním systémem
datových schránek a spisovými službami byl zpracován návrh funkcí webových služeb s tím, že bylo
dohodnuto vytvoření následujících skupin:
1) podání a vyzvedávání zpráv
2) doručenky
3) dotazy na existenci datové schránky
4) ověřování zpráv
5) autentizační funkce
6) doplňkové a provozní funkce.
Memorandum je otevřená dohoda, ke které může
kdykoliv přistoupit kterýkoli výrobce spisových slu-

žeb, a podílet se tak na spolupráci při dodržování
takto vzniklého standardu. Jeho zavedením dojde
ke značnému zjednodušení komunikace mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami.
Máte-li zájem o přistoupení k Memorandu, své
žádosti zasílejte na adresu:
Ministerstvo vnitra
Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti
veřejné správy
Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.
e-mail: egoncentrum@mvcr.cz
ONDŘEJ FELIX a ZDENĚK ZAJÍČEK

Ministerstvo vnitra vyhlašuje od 1. prosince 2009
výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu
v rámci Integrovaného operačního programu
„eGovernment v obcích – Czech POINT“.
Jedná se o celkovou částku v hodnotě
650 000 000,- Kč, která se vztahuje na
vybudování přístupových míst pro komunikaci
s informačními systémy veřejné správy, zřizování
a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné správy
– zapojování regionálních a místních pracovišť
k tzv. Czech POINTu, zejména zajištění technického a technologického vybavení. V rámci této
výzvy je možno zažádat buď o podporu plné
verze pracoviště Czech POINT, nebo o upgrade
již stávajícího pracoviště.
Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2009. Více
informací naleznete na
www.mvcr.cz sekce EU/Strukturální fondy.
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Život s eGONem
je jednodušší

1

Jsou to již téměř dva roky, kdy se vydala do světa postavička eGONa, jako symbolu eGovernmentu. Jak jste si již
měli možnost povšimnout, eGON se rychle vyvíjí a roste,
a spuštěním základních registrů se z něj stává fungující
živý organismus.
eGON je jednoduchý, vstřícný a funkční – přesně
jako eGovernment. A do jaké podoby nám eGON
dorostl? Pojďme se podívat, z kterých čtyř základních prvků se eGON skládá. Jedná se o základní
registry veřejné správy jako mozek, komunikační
infrastrukturu veřejné správy jako oběhový systém,
eGovernment Act jako srdce a Czech POINT univerzální kontaktní místo jako prsty. A kterak to všechno
v těle eGONa funguje? Jednoduše: Prsty ucítí podnět, vyšlou signál do mozku, ten informaci vyhodnotí
a správný orgán rozhodne a zpětně informuje prsty
o tom, co mají dělat. Informace letí přímo, bez křižovatek, slepých cest a zbytečných průtahů.
Podívejme se na jednotlivé orgány podrobněji:

1 Mozek eGONa – základní
registry veřejné správy
Tyto registry budou sloužit jako zdroj nejčastěji potřebných informací pro veřejnou správu. Pro občany to znamená konec nutnosti poskytovat identické
informace stále znovu a znovu. V registrech budou
uchována všechna data bezpečně. A když bude
třeba, jednotlivé registry si data poskytnou a úřady
je budou moci sdílet.

2 Oběhový systém – Komunikační infrastruktura veřejné
správy

mentu. KIVS zabezpečuje propojení sítí a systémů
do společného prostředí. „eGONův oběhový systém“ posiluje koordinovanost jednotlivých složek
veřejné správy v procesech využívání a rozvoje
komunikační struktury a tím pádem šetří vynakládané státní prostředky.

eGON

3

2

3 Srdce – eGovernment Act
eGovernment Act je zákon o eGovernmentu, jehož
cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci – a to jak občanů s úřady, tak
úřadů mezi sebou. eGovernment Act stojí na třech
hlavních pilířích – zrovnoprávnění elektronických
dokumentů s těmi papírovými, povinnost institucí
veřejné správy komunikovat mezi sebou elektronicky a vytvoření datových schránek. A to vše při
zajištění maximální ochrany osobních dat.

4

4 Prsty – Czech POINT
Pobočky Czech POINTu umožňují na jednom místě
získat všechny informace o údajích vedených
v centrálních registrech. Czech POINT ale neslouží
pouze k získávání informací – můžete ho využít také
jako podací místo (v současnosti např. k Registru
živnostenského podnikání).
Jak je vidět, eGON mění veřejnou správu k lepšímu
a je příkladem efektivního řešení, jehož jednotlivé
prvky do sebe zapadají.

Pod zkratkou KIVS se skrývá jednotná komunikační
struktura, která je základem fungování eGovern-

eGONův slovníček
A
AIFO (agendový identiﬁkátor fyzické osoby)
je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně
přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním systému nebo základním registru.
Je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby
a kódu agendy a využívá se výlučně k jednoznačnému
určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro
kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické
osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické
osoby a nelze z něj ani odvodit osobní nebo jiné údaje
o fyzické osobě, jíž byl přiřazen

E
eBOX – datová schránka
editor je orgán veřejné moci, který je dle zákona
upravujícího vedení příslušného základního registru
oprávněn zapisovat referenční údaje do základního
registru a provádět změny zapsaných referenčních
údajů
eGON – projekty pro realizaci nástrojů a prostředků eGovernment v ČR. Jedná se o názorné
vysvětlení jednotlivých pojmů eGovernmentu ve
veřejné správě
eGovernment – název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií, technika veřejné
správy s využitím nástrojů ICT
eLegislativa – využívání nástrojů ICT v legislativním procesu, včetně tvorby a dostupnosti legislativního procesu a podpory její srozumitelnosti
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elektronický podpis – tzv. ePodpis, obsahuje elektronické identifikační údaje autora
(odesílatele, adresy, sídla, rodné nebo identifikační číslo) elektronického dokumentu,
připojené k němu. Zaručený elektronický podpis
je vyžadován s předepsanými typy certifikace
(kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát),
a tak zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci certifikátu. Někdy má i funkci časového
razítka, tedy prokazuje datum a čas podepsání
dokumentu
eObec je modul elektronické spisové služby. Tento
modul řeší evidenci, oběh, schvalování a vyřizování
dokumentů, včetně jejich zařazení do spisů
ePas – cestovní doklad s biometrickými prvky
obsahující biometrické údaje
ePodatelna pracoviště orgánu veřejné správy
určené pro příjem a odesílání datových zpráv dle
§ 2 písmene y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
ePUSA (elektronický portál územních samospráv)
je informační systém, který obsahuje kontaktní
informace na samosprávné orgány veřejné správy.
Systém umožňuje vyhledání kontaktních údajů pro
všechny kraje a obce ČR. Změna údajů je možná
pro autorizované přístupy. Portál spolupracuje
s Portálem veřejné správy, příp. s dalšími zdroji
uvedených údajů. Struktura je dána zákonem
a prováděcí vyhláškou. Systém spolupracuje i s IS
pro krizové řízení

I
identiﬁkátor slouží k identifikaci datové schránky,
není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem
využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby

identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláškou
informační systémy veřejné správy (ISVS) jsou
souborem informačních systémů, které slouží pro
výkon veřejné správy

K
komunikační infrastruktura informačních
systémů veřejné správy (KIVS) je založena na
Koncepci KIVS, která byla schválena usnesením
vlády. KIVS slouží ke garantované, bezpečné a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými orgány
veřejné správy
konverze dokumentů – úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu
v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto
dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné
právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož
převedením výstup vznikl

R
ROB (základní registr obyvatel) vede údaje
vztahující se ke státním občanům České republiky,
k cizincům s povolením k pobytu na území České
republiky a k cizincům, kterým byla na území
České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo k jiným
fyzickým osobám
ROS (základní registr osob) vede údaje vztahující se k právnickým osobám, podnikajícím fyzickým
osobám a k orgánům veřejné moci

nických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agentových
informačních systémech. Vedle evidence agend veřejné správy jsou součástí tohoto registru projekty
eSbírka zákonů a eLegislativa. Registr umožní také
sledovat stav správního řízení u jednotlivých správních úřadů. Registr sdílí potřebná data s ostatními
základními registry
RÚIAN (základní registr územní identiﬁkace, adres a nemovitostí) vede referenční údaje
o územní identifikaci a katastru nemovitostí. Registr
sdílí potřebná data s ostatními základními registry

V
VIRTUOS je systém, který poskytuje služby
zajištující větší kvalitu komunikace občanů s úřady
samosprávy, a to jak v oblasti čistě samosprávné,
tak i v oblasti přeneseného výkonu státní správy

Z
základní registry představují soubor dat a údajů,
které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní
registry budou čerpat údaje ze základních registrů.
Základními registry jsou: registr obyvatel (ROB), registr osob (ROS), registr územní identifikace, adres
a nemovitostí (RÚIAN) a registr práv a povinností
(RPP)
ZIFO (zdrojový identiﬁkátor fyzické osoby) je
neveřejný identifikátor, který je veden a používán
výhradně v agendovém informačním systému
evidence zdrojových identifikátorů fyzických osob.
Ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby nelze
odvodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž
byl přiřazen

RPP (základní registr práv a povinností) vede
referenční údaje o působnosti orgánů veřejné
správy, o právech a povinnostech fyzických a práv-
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Bezpečné sdílení
dat mezi úřady
Proč jsou třeba základní registry
Dne 12. ledna 2009 projednala vláda návrh zákona
o základních registrech, někdy také nazývaný „střechový zákon“, neboť zastřešuje celou problematiku
základních registrů. Věnuje se nejdůležitějším
otázkám fungování a bezpečnosti dat při jejich
sdílení v rámci veřejné správy. Cílem tohoto návrhu
je změnit dosavadní praxi. Předložený zákon nutí
úřady, aby spolu navzájem komunikovaly a v zákonem definovaných případech sdílely svá data.
Občané tak budou zbaveni povinnosti údaje o sobě
opakovaně poskytovat a dokládat.

Systém umožňující sdílet data
Základní registry bude tvořit jednotný, vzájemně
provázaný a ucelený systém. Tento systém umožní
úřadům čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného relevantního datového zdroje. Aktualizace
a patřičné zabezpečení dat budou samozřejmostí.
Všechna data budou mít definována své odpovědné správce a editory (subjekty oprávněné ze
zákona data upravovat, aktualizovat). Registry
přinesou v prvé řadě zlepšení práce pro celou
veřejnou správu, což znamená pro přibližně 30
ústředních orgánů, 14 krajských úřadů, 205 obcí
s rozšířenou působností a pro více než 6000 dalších různě velkých obcí. K tomu je nezbytné zajistit
sdílení a aktualizování dat, vyřešit bezpečnost
jejich správy a stejný přístup k datům pro všechny
oprávněné subjekty.
Jednou z hlavních priorit je snadnější jednání s úřady pro všechny uživatele. Orgány veřejné správy se
již nebudou od občanů domáhat opakovaně stále
stejných údajů, ale budou povinny používat údaje
ze základních registrů. Neměla by již nastat nyní

Víte, že?
…datové schránky mají nový informační web a infolinku. V pracovních dnech v době od 9:00–17:00
můžete své dotazy volat na číslo 270 005 200. Na
otázky vám také odpoví prostřednictvím ePoradny
na http://www.datoveschranky.info;
…dne 11. prosince 2008 v 15:30:57 byl na Městském úřadě v Příbrami vydán miliontý výstup ze
systému Czech POINT. Jednalo se o výpis z Katastru nemovitostí a ke dni 28. ledna 2009 bylo vydáno již 1 160 113 výpisů na kontaktních místech;
…v Mostě zřídí pojízdný úřad? Mobilní kancelář má
sloužit nemocným a důchodcům. Potřebujete na

běžná situace, že člověk bude stále dokola zapisovat své základní informace na různých úřadech
a do různých formulářů, což úředníci následně
ručně přepisují do různých samostatných informačních systémů.

Čtyři základní registry
Podle návrhů Ministerstva vnitra budou veškeré
potřebné údaje o obyvatelích, o hlavních subjektech působících v ČR (státních i soukromoprávních), o území státu a o právech a povinnostech
všech subjektů v ČR soustředěny v těchto čtyřech
základních registrech:
• Registr obyvatel (ROB), ve kterém se povedou referenční údaje o občanech ČR a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem
na území ČR (návrh zákona předkládá ministr
vnitra).
• Registr osob (ROS), obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických
osobách, orgánech veřejné moci a dalších
subjektech (například o církvích, občanských
sdruženích, politických stranách atd.). Návrh
zákona rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikačního
čísla provozovny (IČP). Správcem registru bude
Český statistický úřad (návrh zákona předkládá ministr vnitra spolu s předsedou Českého
statistického úřadu).
• Registr územní identiﬁkace, adres a nemovitostí (RÚIAN), povede referenční údaje
o územních prvcích a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách. Správcem registru
bude Český úřad zeměměřický a katastrální
(návrh zákona předkládá ministr vnitra spolu

úřad, ale zrovna se zotavujete po úrazu nebo jste
nepohybliví? Úřad dojede za vámi domů;
…na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/
eshop/ si můžete z pohodlí domova či kanceláře
objednat ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy;
… ode dne 1. ledna 2009 lze zažádat o Výpis
bodového hodnocení osoby z Centrálního registru
řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech
POINT;
… lze již zažádat i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách;

s předsedou Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního).
• Registr práv a povinností (RPP), který upravuje vedení referenčních údajů o agendách
orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení
referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění k přístupu k datům v základních
registrech nebo v agendových informačních
systémech (návrh zákona předkládá ministr
vnitra).
Zákon ještě stanoví, že propojení základních
registrů bude realizováno prostřednictvím infor-

…od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa
Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky
Informační Systém Odpadového Hospodářství“);

mačního systému základních registrů (ISZR), jehož správcem bude nově vytvořený úřad Správa
základních registrů. Tento úřad bude spadat pod
Ministerstvo vnitra a jeho náplní bude zajišťovat
provoz informačního systému základních registrů
včetně realizace vazeb mezi registry a agendovými informačními systémy. Úřad bude odpovědný
za provoz informačního systému základních
registrů a za jejich zpřístupnění. Údaje obsažené
v těchto základních registrech se získávají z tzv.
agendových informačních systémů. V registru
pak budou uchovávány pouze platné a aktuální
údaje.
Není to jen sci-fi či nerealizovatelný sen. Významné usnadnění života občanů i firem již přinesl
například první z realizovaných nových velkých
projektů eGovernmentu, projekt Czech POINT,
což mohou potvrdit statisíce jeho spokojených
klientů.

…elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů
identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu;

Ministerstvo vnitra vyhlásilo:

…ESS nebo Elektronická podatelna bude ve většině případů častým „příjemcem“ a zpracovatelem
datových zpráv přicházejících z datové schránky
vlastníka;

výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu
v rámci Integrovaného operačního programu
o příspěvek z Evropského fondu regionálního
rozvoje.

…dne 1.1.2009 vzniklo eGONcentrum
(www.egoncetrum.cz)

Více informací naleznete na
www.mvcr.cz sekce EU/strukturální fondy
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