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Ivan Langer má slabost. Zpočátku se ji snažil utajit, ale dnes už je to veřejným tajemstvím. Všeobecně se také
ví, že onou slabostí je malá, teprve dvouletá bytost, která má tendenci převracet na ruby život nejen samotného
pana ministra, ale i valné většiny obyvatel České republiky. Už víte, o koho jde? Ne?? Jmenuje se eGON.
Kdy vás poprvé napadlo uvažovat
o eGovernmentu?
Stál jsem ve frontě na úřadě, plno otrávených
lidí přede mnou, plno možná ještě naštvanějších
za mnou a nevlídná úřednice za přepážkou... V té
chvíli se mi začalo honit hlavou: stát lidi k něčemu nutí, něco od nich vyžaduje – dobrá, to
musí,

ale proč se k tomu nesnaží vytvořit i lidské podmínky? Chce to jen nápad a dobrou vůli… Přesně
tenhle okamžik se mi vybavil, když jsme začali řešit
problematiku eGovernmentu.
eGON je symbolem eGovern
mentu. Kdybyste měl
stručně shrnout, čeho
jsme zatím v eGovern
mentu dosáhli, jak by
znělo vaše hodno
cení?
Zhruba před dvěma
a půl roky jsem přišel na ministerstvo,
stanovili jsme si plán
a teď podle něho
postupujeme, milník
za milníkem: prvním
byl Czech POINT,
ten už většina lidí zná.
Druhým KIVS, neboli
komunikační infrastruktura veřejné správy, dalším eGovernment Act
a projekt datových
schránek,
jehož

přípravy na spuštění právě vrcholí. Cílem zavedení
datových schránek je zejména rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy
nejširší veřejnosti. Připravují se také základní registry, jejichž výhodou je, že se v nich budou uchovávat jenom aktuální údaje a ty budou považovány
za správné.
Jaké konkrétní kroky považujete z hlediska
dalšího rozvoje eGovernmentu v ČR za nejdů
ležitější?
Je těžké stanovovat priority, jedno bez druhého
nemá smysl a nebude fungovat. Ale kdybych si měl
opravdu vybrat, jsou to datové schránky, v těsném
závěsu za nimi základní registry a elektronický občanský průkaz.
Můžeme svým pojetím eGovernmentu inspiro
vat ostatní evropské země? V čem?
Myslím si, že naše cesta k eGovernmentu je pro
další země Evropské unie inspirativní, protože je
trápí podobné problémy jako nás. Velmi stručně mohu říct, že evropské státy oceňují komplexní přístup a jednoduchost komunikace. Velmi
pozitivní reakce ze zahraničí přicházejí například
na Czech POINT.
Principy eGONa jsou přínosné i pro Evropskou unii
jako celek – Evropská komise se jím nechala inspirovat při přípravě nové strategie pro oblast informační společnosti.
Máme smělé eGovernmentové cíle – co je me
tou, na kterou byste si chtěl určitě sáhnout?
Chtěl bych se dočkat okamžiku, kdy všechno, o co
se já i mí kolegové snažíme a k čemu prošlapáváme cestu krůček po krůčku, bude pro lidi úplnou samozřejmostí. Jako například dnes služby
Czech POINTu, které možná před dvěma roky,
když se tento projekt zrodil, působily na kdekoho
trochu jako sci-fi.

Slovo úvodem
Vážení účastníci konference ISSS 2009,
dovolte mi, abych vás jménem organizátorů přivítal na tomto významném setkání politiků, zástupců veřejné správy ČR, odborníků na informatizaci a dodavatelů ICT technologií a služeb, které se letos koná pod oficiální záštitou předsednictví ČR Radě EU, premiéra ČR Mirka Topolánka, ministra vnitra Ivana Langera a Asociace krajů ČR.
Před veřejnou správou ČR stojí v současné době v oblasti rozvoje eGovernmentu velké výzvy. Rychlý pokrok ve využívání moderních technologií v letošním roce dále akceleruje. Jeden z přelomových bodů nás čeká již v červenci, kdy se na základě zákona 300/2008 Sb. začne uplatňovat velká změna v administrativních procesech ve veřejné správě související se zavedením informačního systému datových schránek.
Právě této problematice bude na konferenci věnována řada přednášek a prezentací. Hovořit se samozřejmě bude i o řadě dalších témat a program bude přizpůsoben i skutečnosti, že v současné době zaznamenáváme stále masivnější nástup ICT technologií do různých segmentů,
které s veřejnou správou úzce souvisejí – pro oblasti, jako jsou zdravotnictví, justice, turistický ruch či přechod na digitální televizní vysílání,
jsme připravili samostatné odborné bloky.
V rámci programu konference se uskuteční i další tradiční akce – mezinárodní konference LORIS, zaměřená na twinningovou spolupráci evropských měst, a visegrádská konference V4DIS, soustředěná na spolupráci zemí širšího visegrádského regionu. Úterní program ještě doplní
mezinárodní konference věnovaná eIdentitě občana v ČR a EU pořádaná MV ČR. Účastníci konference samozřejmě nepřijdou ani o tradiční
vyhlášení výsledků populárních soutěží, jako jsou Zlatý Erb, Eurocrest, Biblioweb, JuniorErb či Cena ministra vnitra ČR.
RNDr. Tomáš Renčín
ředitel ISSS/LORIS/V4DIS 2009

Snad se mi jednou podaří, že si sednu v obýváku
k počítači a všechny potřebné „papíry“ si vyřídím,
aniž bych se musel zvednout z křesla.
Jak již bylo řečeno, k vašim velkým oblíben
cům patří eGON. Co na něm oceňujete nejvíc?
Že se dá s jeho pomocí názorně vysvětlit, jak by
měl eGovernment správně fungovat a jak je – podobně jako u orgánů v lidském těle – spolupráce
jeho jednotlivých částí nezbytná.
Momentálně mě nejvíc těší, že mu opravdu začíná
bít srdce. Přestože mu skvěle pracují ruce, nezaostává ani oběhová soustava, a dokonce i hlavu má
plnou myšlenek a nápadů, pořád to byl tvor bez
citu. Až srdce udělá z fungujícího jedince skutečnou živoucí bytost, člověka se vším všudy. A to se
díky datovým schránkám právě děje.
eGON slaví na letošním ISSS již své druhé na
rozeniny, co byste mu popřál?
Aby měl pořád tolik elánu a životní energie, jako má
dosud, aby mu nikdy nechyběla odvaha a nadšení
pouštět se do dalších životních dobrodružství a aby
měl stále do čeho se pouštět.
K narozeninám dostane eGON datové schrán
ky. Je to dárek podle vašich představ?
Musím říct, že přesně podle mých představ. Sám
bych si – mít teď narozeniny – jednu takovou přál.
A eGON z nich bude mít radost ještě mnohonásobně větší, jeho život se díky nim změní téměř
k nepoznání.
Adoptoval byste eGONA?
Kdyby to potřeboval, tak jistě. Ale vzhledem
k tomu, že je to samostatný, životaschopný jedinec,
žádnou ochranu nepotřebuje. Myslím, že to budu
spíš já, kdo uvítá pomoc toho druhého .
Redakce
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Představují se vám datové schránky
O datových schránkách se hovoří čím dál, tím více a není divu, jejich používání se velmi rychle blíží. Umožní
především zrychlení komunikace s veřejnou správou. Systém bude také levnější a bezpečnější než dosud
používané obálky s pruhem. Na následujících řádcích se vám ho pokusíme představit.
Informační systém datových schránek
Přístupový
portál
IS uživatele
DS
Spisová
služba

Datová schránka je 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. Od 1. července budou systém povinně ze zákona využívat orgány
veřejné moci, jednoduše řečeno všechny úřady,
soudy, instituce, a také právnické osoby zapsané
do obchodního rejstříku. O zřízení datové schránky si mohou požádat i fyzické osoby, není to však
povinné. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových
schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.
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. 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. S datovými
schránkami se ale můžete setkat již mnohem dříve, představeny budou začátkem dubna na konferenci ISSS v Hradci Králové, od 1. května proběhne na vybraných úřadech testování systému.

DS úložiště
Rozhraní vůči
systémům VS

Uživatel datové schránky

Rozhraní pro
příjem a výdej
dat

Odeslání e-mailu

Informační systémy
veřejné správy
Evidence
obyvatel

Instituce
definované v §15

Instituce
definované v §16

Dle
nastavených
parametrů

Registry
VS
GSM brána

S testovacím režimem se pochopitelně počítá
i v případě fyzických osob.

Co budou datové schránky
umět
Přes datové schránky bude možné odesílat a přijímat zprávy, zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení či ověřovat, zda
má adresát datovou schránku. Datové schránky budou umět používat elektronické formuláře. Pracovat budou na obdobném principu jako
internetové bankovnictví, jež dnes používají mnozí
z nás. Neznamená to tedy, že si datovou schránku
můžeme představovat jako e-mailovou schránku, jejímž prostřednictvím by se dalo komunikovat
přímo s jednotlivými úředníky. Komunikace bude
probíhat vždy s celým úřadem, protože každý

úřad bude mít právě jednu datovou schránku. Pomocí datové schránky také nemůže zatím komunikovat fyzická osoba s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou ani osobou právnickou.
Přípravy na informační systém datových schránek
jsou momentálně v plném proudu. Probíhá komunikace s institucemi veřejné správy, informace
k datovým schránkám je možné zjistit například
na webové stránce www.datoveschranky.info.
Všechny dotazy vám zodpoví na speciální telefonické informační lince č. 270 005 200. Připraveny
jsou typové projekty, jež obcím a městům pomohou získat potřebné technologie a vyškolit zaměstnance. Realizují se také semináře o datových
schránkách, určené především těm, kterých se
bude povinnost používat datové schránky týkat.
Ministerstvo vnitra společně s Českou poštou, jež

bude provozovatelem celého informačního systému datových schránek, dolaďuje další detaily
včetně otázek bezpečnosti a financování provozu.
Skrze datové schránky bude možné posílat
všechny žádosti a stížnosti (daňové přiznání, žádost o stavební povolení apod.), jednoduše řečeno vše, co lze převést z papírové do digitální podoby. Výjimku tvoří dokumenty v listinné podobě,
jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit, tj. například občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní
průkaz, řidičský průkaz či vkladní knížka, ty přes
datovou schránku nebude možné poslat.
Mgr. Zdeněk Zajíček
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu,
informatiku, legislativu a archivnictví

Jedenáctileté bilancování
Historie ISSS se už píše hodně dlouho. Na to, jak to bylo, jak to je a jak to bude, jsme se zeptali
ředitele konference RNDr. Tomáše Renčína.
První konference ISSS se uskutečnila v 1998
a navštívilo ji 600 účastníků – tolik informace
z internetových stránek. Můžete nám říct, jak
to všechno začalo?
Přišlo to tak nějak samo, v podstatě jsme reagovali
na poměrně rychlý nástup informačních technologií
do oblasti veřejné správy – podobně jako projekt
Březen – měsíc internetu, který vznikl současně
a s nímž jsme řadu let úzce spolupracovali. Zpočátku jsme byli spíše průkopníky a vysvětlovali, proč
využívat internet, nasazovat moderní technologie,
v čem mohou pomoci a jak zlepší komunikaci mezi
občany a státem i mezi úřady navzájem. Postupně
jsme se zaměřovali na jednotlivé procesy, ukazovali
úspěšné projekty doma i v zahraničí a vybudovali si
pozici jakési „výkladní skříně veřejné správy“ v celém širším středo- a východoevropském regionu.
Že to ale během desetiletí dospěje do této podoby,
jsme samozřejmě v počátcích vůbec netušili.
Když se ohlédnete zpět, co se na konferencích
za tu dobu změnilo?
Změnilo se toho opravdu dost. Z již zmíněné
původní „osvětové“ akce vyrostla renomovaná

konferenční platforma, která nabízí prostor pro
představení trendů i zajímavých projektů, předávání know-how mezi jednotlivými subjekty veřejné
správy ČR i mezi naší veřejnou správou a delegacemi dalších zemí, diskuse a samozřejmě pro
osobní setkávání politiků, zástupců veřejné správy
i státních úřadů, informatiků, odborníků, dodavatelů
technologií a služeb a mnoha dalších osob, jichž se
informatizace veřejné správy nějakým způsobem
dotýká. V posledních letech se výrazně pozměnila i celková koncepce, snažíme se co nejrychleji
reagovat na aktuální dění v rozvoji eGovernmentu
a usilujeme i o přehlednější členění tradičně nabitého programu. Velice pozitivně jsou přijímány naše
speciální programové bloky, zaměřené na zcela
konkrétní oblasti, jako jsou například eHealth,
eJustice, eTurismus nebo třeba digitalizace televizního vysílání.
V kterém roce jste zaznamenali rekordní
počet účastníků?
Zatím máme to štěstí, že počet registrovaných
účastníků rok od roku roste. V roce 2005 přesáhl jejich počet dva tisíce, jubilejní desátý ročník

v roce 2007 navštívilo přes 2100 lidí a loni se statistika zastavila na počtu přibližně 2200 účastníků.
Zájem o konferenci je velký i letos, také díky tomu,
že v posledních měsících se v oblasti
eGovernmentu hodně událo a v letošním roce
toho veřejnou správu v ČR ještě dost čeká. Registrace účastníků probíhají v intencích předchozích
ročníků, výstavní prostory i přednáškový čas jsou
prakticky naplněny a zcela jistě se objeví i řada
zajímavých hostů.
Kolik lidí se podílí na přípravě
takové akce?
Za každoročním pořádáním podobné konference
je samozřejmě ohromná spousta práce a počet
lidí, kteří se na tom nějakým způsobem podílejí,
se asi ani nedá úplně přesně stanovit. Pokud ale
mám nějaká čísla uvést, tak jen pro představu
– nejužší realizační tým má například v letošním
roce 11 členů, v programovém výboru je dalších
6 lidí a na přípravě se podílí zhruba další dvě desítky spolupracovníků. Vlastní průběh konference
zajišťuje tým více než 100 lidí včetně moderátorů,
servisních pracovníků či hostesek.

Jaká jsou letošní hlavní témata?
Vedle datových schránek či hodnocení aktuálního
stavu eGovernmentu v ČR je to například eIdentita občana, rozvoj projektu Czech POINT, systémy
GIS a mapových služeb, bezpečnost informačních
systémů, komunikační infrastruktura veřejné správy
či financování projektů z fondů EU a informačních
systémů měst a obcí.
Co plánujete pro další ročníky?
Žádné převratné změny zatím neplánujeme. Mezi
našimi prioritami určitě zůstane rychlá odezva
na aktuální rozvoj „elektronického vládnutí“ v ČR
a sousedních státech a rozumné nasazování moderních technologií do celé oblasti veřejné správy,
stejně jako zvyšování efektivity výkonu veřejné správy, transparentnosti procesů, sdílení dat a snižování administrativní zátěže občanů. Formát konference zatím necháváme bez větších změn a chceme
se soustředit hlavně na zkvalitňování obsahu a služeb. Věřím, že i v dalších letech budeme mít veřejné
správě co nabídnout.
Redakce
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Elektronická komunikace
změní tvář Pošty
Datové schránky představují pro Českou poštu velký potenciál v rozvoji portfolia
služeb, říká generální ředitel České pošty Petr Sedláček.
Co pro Českou poštu datové schránky
znamenají?
Datové schránky jsou pro Českou poštu nejdůležitějším projektem tohoto roku. Dnes jsme firma
s vcelku širokým rozsahem služeb, ale dominantou je přeprava listovních zásilek a balíků.
Od 1. července začneme provozovat komunikační kanál, který nemá v naší republice obdoby.
My sice říkáme, že má hlavně nahradit tradiční
obálky s modrým pruhem, ale ve skutečnosti ještě úplně nevíme, co všechno bude substituovat.
Je totiž velmi pravděpodobné, že orgány státní
správy budou datové schránky využívat nejen
k úředním sdělením, ale i k další komunikaci mezi
sebou. Všichni například víme, jak moc zvýšily
mobilní telefony frekvenci hovorů, a je pravděpodobné, že stejně tak datové schránky v budoucnu ovlivní i množství sdělení, které si posílají
úřady. A to by mohlo mít na Poštu ohromný vliv,
protože nám bude postupně odpadat další velká
část objemu klasických listovních zásilek. Proti
těmto zásilkám, které mají dlouhodobě klesající
tendenci, nasazujeme skupinu produktů elektronické komunikace, která má perspektivní růstový
potenciál.
Jaký vliv budou mít datové schránky na celko
vou změnu Pošty?
Pošta, jakou známe dnes, bude za chvíli historií.
V současné době pracujeme na její transformaci,
a to nejen v souvislosti s datovými schránkami. Pošta se musí změnit z hlediska infrastruktury, podoby
služeb, skladby produktů. A pochopitelně se bude
měnit struktura výnosů ve prospěch elektronických
služeb.
Jak daleko jste v přípravě datových
schránek? Stačíte všechno připravit do
1. července?
Na přípravě celého systému pracujeme už několik
měsíců. Přesněji řečeno od doby, kdy bylo určeno
zákonem, že provozovatelem bude držitel poštovní
licence. Dnes finišujeme, od 1. května počítáme se
zahájením zkušebního provozu a pilotním testováním s vybranými úřady. V den účinnosti zákona, tedy
1. července, začne aktivace schránek těm, kteří ji
musí mít ze zákona, a dále je budeme zřizovat fyzickým osobám, které si o ni požádají. Ze smlouvy pro
nás vyplývají další povinnosti (viz další článek na této
straně – pozn. red.).

Když si o schránku požádám a poštou mi při
jdou kódy, s čím pak můžu počítat?
Do 15 dnů od doručení přístupových kódů vám
bude schránka aktivována a veškerá korespondence od úřadů se už bude ukládat do ní. Důležité je
vědět, že po doručení datové zprávy do schránky je
po 10 dnech tato zpráva považována za přijatou. Je
to podobné jako dnes u zapsaných zásilek – obálek
s pruhem. Od okamžiku, kdy dostanete do schránky
výzvu k vyzvednutí na poště, a vy si dopis nevyzvednete, nastane tzv. fikce doručení. Úřad bude
předpokládat, že byl dopis doručen. Aktivním přístupem k celému systému datových schránek se
mohou jak organizace, tak právnické osoby vyhnout
možným budoucím komplikacím.
Orgány veřejné moci a právnické osoby získají
datové schránky automaticky, ale jak přesně si
je můžou zařídit živnostníci nebo jednotlivci?
Ideálně na Czech POINTu na poště, kde podají žádost o zřízení datové schránky. K tomu budou potřebovat jen občanský průkaz. Do tří dnů jim pak zřídíme datovou schránku a pošleme doporučený dopis
s přístupovým kódem. Pokud jde o právnické osoby,
automaticky se zřídí schránky jen firmám zapsaným
v obchodní rejstříku.
Velkým tématem je zabezpečení systému i ob
sahu zpráv. Je zajištění dostatečně kvalitní?
Otázku bezpečnosti považujeme za prioritu. A to
zejména ochranu proti ztrátě dat, zneužití osobních údajů, údajů obsažených v datových schránkách a přístupu k nim. Datová schránka je chráněna
před vstupem virů, je v ní i asymetrické kryptování, do systému je jen autorizovaný přístup. Znám
důvěrně systém zabezpečení u platebních karet,
které zprostředkovávají pohyb peněz po celém světě

v miliardách. Snažíme se o podobnou úroveň. Posílat zprávy můžete navíc jen na konkrétní subjekt.
Co se týče například zachování listovního tajemství,
celý systém bude šifrován, aby ani správce – tedy
Ministerstvo vnitra, ani provozovatel – tedy Česká
pošta – nemohli datové zprávy číst. Přístupové údaje
se budou vždy posílat jen do vlastních rukou. Každý
bude mít navíc možnost zvolit si ještě bezpečnější
přístup pomocí certifikátu.
Co plánujete v oblasti datových schránek
do budoucna?
Datová schránka tak, jak je nyní nastavena, zatím
neumožňuje fyzickým a právnickým osobám komunikovat mezi sebou. Do budoucna však Česká pošta plánuje i tuto placenou variantu. Chceme například nabídnout archivaci zpráv, a také aby si firma,
která bude mít datovou schránku, mohla předem
nastavit, zda jsou konkrétní zprávy výhradně určeny
například do rukou jednatele firmy, nebo do podatelny. Chceme umožnit další jemnější adresování
datových zpráv. Zvažujeme i využití systému pro
vzájemnou fakturaci. Když se firmy dohodnou, že
si tímto systémem budou posílat faktury, bude systém jejich komunikace stoprocentně zaručený. Také
účty za elektřinu, vodu a plyn, to všechno jde posílat
systémem datových schránek. My dokonce budeme schopni firmám, které provozují utility, doručovat fakturu klientům s datovými schránkami formou
datové zprávy, a ostatním, kteří ji nemají, ji doručit
písemně. Naše postservisy dostanou data, faktury
vytisknou, dají do obálky a doručí.
Musíme si uvědomit, že datové schránky jsou úplně
novou věcí, jsou začátkem skupiny produktů, které
na ně budou navazovat. Jak v oblasti nových služeb,
tak z hlediska šíře tržního segmentu.
Odbor KOM České pošty

Tabulka cen pro orgány veřejné moci
Hranice

Cena služby uživatele za odeslanou zprávu

Transakcí kumulativně

Cena s DPH

Cena bez DPH

0–33 mil.

17,90

15,04

33–66 mil.

15,90

13,36

66–100 mil.

13,90

11,68

100–123 mil.

11,90

10,00

nad 123 mil.

9,90

8,32

Smlouva
o provozování
datových
schránek
podepsána

Dne 27. 2. 2009 podepsali ministr vnitra ČR Ivan
Langer a generální ředitel České pošty Petr Sedláček
smlouvu o provozování informačního systému datových schránek. Podpis smlouvy souvisí se zákonem
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který vstoupí v platnost 1.
července 2009. Ministerstvo vnitra bude správcem
informačního systému datových schránek, provozovatelem systému bude Česká pošta. Ta bude na základě podepsané smlouvy zajišťovat nejen provoz
celého systému, ale také rozesílání přístupových údajů, helpdesk, callcentrum a další služby pro snadnější
využívání datových schránek.
Vznik datových schránek znamená, že Česká pošta přijde o cca 800 milionů Kč, které doposud inkasovala za poštovní služby spojené s doručováním
známých obálek s pruhy. Část této ztráty nahradí
České poště příjmy z provozování datových schránek, nebude to však celá částka.
Kromě orgánů veřejné moci budou mít všichni ostatní komunikaci prostřednictvím datových
schránek zdarma. Orgány veřejné moci budou platit cenu za odeslanou zprávu.

Datové schránky budou
levnější než obálky s pruhem
Při tvorbě ceny se vycházelo z modelu, že čím více
datových zpráv se bude posílat, tím nižší bude
jejich cena. Hranice se počítá kumulativně, tzn.
ve chvíli, kdy počet zásilek (datových zpráv) odeslaných za celou dobu provozu všemi orgány veřejné
moci překročí určitou hranici, sníží se cena pro
všechny platící uživatele. Cena se tedy bude zlevňovat s tím, jak bude počet transakcí narůstat.
Ta nejvyšší, startovní cena, včetně DPH, je necelých 18 korun. Výsledná cena skončí na 9,90 Kč
včetně DPH, tedy pod cenou dnešního obyčejného
dopisu. Pokud bychom opět sáhli po srovnání se
známými obálkami s různobarevnými pruhy, jejich
průměrná cena vychází zhruba na 31 korun. Z toho
je patrné, že datové schránky přináší podstatnou
úsporu i pro orgány veřejné moci.
Mimořádnou pozornost věnují jak Ministerstvo vnitra, tak Česká pošta bezpečnosti celého systému
datových schránek. Celý systém bude pravidelně
kontrolován a auditován. Kromě kontroly správce,
tedy MV ČR, systém bude muset projít auditem
shody dle zákona č. 365/2000 o informačních systémech veřejné správy, pravidelným každoročním
bezpečnostním auditem a nakládání s osobními
údaji bude pod kontrolu Úřadu na ochranu bezpečnostních údajů.
(Red.)
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Život s eGONem je jednodušší

Jsou to již dva roky, kdy se vydala do světa postavička eGONa jako symbolu eGovernmentu. Jak jste si 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 eGON dorostl? Pojďme se podívat, z kterých čtyř základních
prvků se skládá. Jedná se o univerzální kontaktní
místo Czech POINT jako prsty, Komunikační infrastrukturu veřejné správy jako oběhový systém,
eGovernment Act jako srdce a základní registry veřejné správy jako mozek. 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.

4
3
2

1

pouze k získávání informací – můžete ho využít také
jako podací místo (v současnosti např. k registru
živnostenského podnikání).

2 O
 běhový systém
– Komunikační infrastruktura
veřejné správy (KIVS)

Podívejme se na jednotlivé orgány podrob
něji:

Pod zkratkou KIVS se skrývá jednotná komunikační struktura, která je základem fungování eGovernmentu. 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.

1 Prsty – Czech POINT

3 Srdce – eGovernment Act

Pobočky Czech POINTu umožňují získat na jednom místě všechny informace o údajích vedených
v centrálních registrech. Czech POINT ale neslouží

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. eGovernmen 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 M
 ozek – 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.
Jak je vidět, eGON mění veřejnou správu k lepšímu
a je příkladem efektivního řešení, jehož jednotlivé
prvky do sebe zapadají stejně přesně jako u puzzle.
Redakce

Autorizovaná vs. neautorizovaná konverze dokumentů
Při komunikaci s veřejnou správou je v mnoha případech potřeba použití jednoznačné, podepsané
a státem ověřené listiny prokazující určité skutečnosti. Dokumenty doposud existovaly převážně
v listinné podobě, avšak se stoupajícím podílem elektronické komunikace je nezbytné počítat
s dokumenty, které vznikly v podobě elektronické.
Splňují-li dokumenty v elektronické podobě podmínky stanovené v jiných právních předpisech, jsou
vnímány jako rovnocenné s listinnými dokumenty.
Vždy se však zvažuje pouze listinná či elektronická
podoba, neexistuje možnost převodu do podoby
druhé. S rozvojem eGovernmentu v ČR se v mnoha diskusích začaly objevovat pojmy autorizovaná a neautorizovaná konverze dokumentů. Tento
příspěvek má za cíl ujasnit význam těchto pojmů
a také popsat možnost využití autorizované a neautorizované konverze.

Autorizovaná konverze
dokumentů
Autorizovaná konverze dokumentů je upravena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi (dále jen „zákon“), v § 22 až
§ 26. Jedná se o obdobu vidimace, která se provádí
podle současných právních předpisů. Konverzí se
podle tohoto zákona rozumí procesy skládající se
z následujících kroků:

• převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě (nebo opačně)
• ověření shody vstupu a výstupu
• přidání ověřovací doložky.

dokumentů dané zákonem, tj. možnost elektronicky podepsat dokument zaručeným elektronickým
podpisem a následně připojit kvalifikované časové
razítko.

Výstup z autorizované konverze má stejné právní
účinky jako ověřená kopie dokumentu, což je revoluční a zásadní při dalším rozvoji eGovernmentu.
Zákon upravuje dva typy konverze:
• Konverze na žádost bude další službou pro občany, kterou budou mít možnost využít na pracovištích Czech POINT.
• Konverzi z moci úřední budou provádět orgány
veřejné moci v rámci výkonu své působnosti. Opět
se nejedná o povinnost, ale pouze o možnost,
kterou úřady budou moci využívat. Vznikne-li např.
potřeba na základě interních směrnic příslušného
subjektu, úřad bude využívat konverzi, budou-li
splněny podmínky dané zákonem. Pro konverzi
z moci úřední nejsou definovány tak striktní podmínky jako u konverze na žádost.

Zákon stanoví případy, kdy autorizovanou konverzi nelze provést (např. nelze konvertovat občanské
průkazy, technické kresby, audioformáty apod.).
Zákon také zakazuje použít autorizovanou konverzi
u dokumentů, které již byly jednou zkonvertovány.
Termín vydání vyhlášky se předpokládá na konci
května 2009 s pravděpodobnou dobou účinnosti
1. července 2009 – stejnou jako je účinnost zákona.

V současné době je v legislativním procesu návrh
vyhlášky o stanovení podrobností autorizované konverze. Ve vyhlášce budou dány minimální požadavky
na skenery a tiskárny. U konverze na žádost budou
dále stanoveny datové formáty vstupu a výstupu
v elektronické podobě. Bude se jednat o formáty
PDF, které splňují veškeré požadavky na konverzi

Neautorizovaná konverze
dokumentů
Pojem „neautorizovaná“ konverze se přímo nevyskytuje v žádné právní úpravě, přesto se tato zkratka vžila u odborné veřejnosti především z oblasti
archivnictví a spisových služeb. V novele zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, se
v § 69a zavádí pojem převod dokumentů. Převádět
se mohou dokumenty z analogové (listinné) do digitální formy a naopak, a navíc je umožněn i převod
mezi různými formáty elektronických dokumentů.
Jsou stanoveny požadavky na postupy zaručující
věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost
jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně

údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální
podobě v čase. Neautorizovaná konverze se od převodu dokumentu upraveného ve zmiňované novele
zákona o archivnictví a spisové službě liší zejména
v následujících bodech:
• neautorizovanou konverzi lze použít i u dokumentů, které již byly jednou převedeny
• dokumenty v elektronické podobě lze převádět
z jednoho formátu do jiného
• v ýstup z neautorizované konverze nemá statut
ověřené kopie originálu
• u neautorizované konverze se nepřidává ověřovací
doložka.

Závěrem
Autorizovaná konverze je proces, který umožňuje
zrovnoprávnění elektronických a listinných dokumentů. Výstupy z autorizované konverze by měly být
využívány hlavně v případech, kdy subjekt potřebuje
dokument v jiné formě, než je originální dokument,
a přitom potřebuje zachovat jeho právní validitu (např.
dokumenty přikládané k elektronické žádosti). Na
opak převod dokumentů je určen zejména pro oblast
dlouhodobé archivace. Každá z těchto dvou zmíněných forem transformace dokumentů má tedy své využití a je na každém subjektu, aby s ohledem na budoucí použití dokumentu zvolil správnou variantu.
Ing. Radek Horáček

Bez KIVSu by došlo ke kiksu v komunikaci

KIVS neboli Komunikační infrastruktura veřejné správy zajišťuje 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
částečně v provozu a právě se dobudovává, jinak
by KIVS nemohl fungovat. Přes CMS (vzpomenete
si na CML neboli Centrální mozek lidstva z českého seriálu Návštěvníci?) propojují subjekty veřejné
správy své linky, které mohou být – a to je důležité
– od různých operátorů.

Tajemství úspěchu
V rámci projektu KIVS se dřív spolupracovalo s jediným operátorem – Telefónikou O2 (dříve
Český telecom a.s.), dnes se ho účastní operátoři tři: Telefónika O2, GTS Novera a konsorcium

T-Systems a ČD Telematika. Tyto subjekty byly
vybrány v soutěži a v r. 2007 s nimi byla uzavřena rámcová smlouva na dodávání linek. Proti dřívější monopolní situaci je dnešní stav zcela jiný:
buduje se propojení na bázi soutěže a díky tomu
jsou k dispozici minimálně stejně kvalitní služby,
ovšem za méně peněz. Zatím se realizovala dvě
kola výběrových řízení a ve srovnatelných komoditách bylo dosaženo úspor přes 250 milionů korun.
Uspořené prostředky se investovaly do zkvalitnění služeb – přesněji řečeno do kvalitnějšího nebo
rychlejšího propojení.
Ministerstvo vnitra zde 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.

Nadějné vyhlídky
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 by se měl například spustit Czech POINT, centrální aplikace, která
se zatím provozuje po internetu a internet – jak je
všeobecně známo – neposkytuje žádnou garanci.
K Czech POINTu by měl být ovšem přístup co nejlepší a nejspolehlivější a to právě zajistí dozorované
garantované linky KIVSu.

Některá města, případně regiony stavějí, resp.
chtějí stavět vlastní metropolitní nebo regionální
sítě, což je s koncepcí KIVSu v naprostém souladu.
Tyto místní sítě se připojí k CMS a jejich vlastníkům budou bezúplatně poskytnuty některé služby,
jako je třeba přístup k internetu a aplikace, které
budou součástí CMS. Ony na oplátku umožní využít volnou kapacitu v síti tak, že se nebudou muset
do obce, města či regionu „soutěžit“ linky přes
operátory. Všichni tak ušetří peníze. Nemá přece
smysl investovat do jedné věci dvojí prostředky.
Ing. Jindřich Kolář
vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového
řízení ICT v oblasti veřejné správy
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Komunikace s úřady z jednoho
místa má jméno Czech POINT
Czech POINT znamená Český Podací

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.

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 získaní výpisů z několika registrů. Neustále roste jak počet
poboček, jichž je tři a půl tisíce, tak typy nových
služeb, které Czech POINT nabízí.

Od pilotního provozu k milionu
vydaných výpisů
Ačkoli Czech POINTy existují teprve 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 v Praze 13. V pilotním provozu byly
občanům nabídnuty ověřené výpisy z obchodního a živnostenského 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

Czech POINT = úspora času
pro občany, zefektivnění práce
úřadů

Zavádění Czech POINTů je součástí širšího plánu
na implementaci eGovernmentu do české veřejné správy, kterou má v gesci Ministerstvo vnitra.
Představují místo zprostředkující kontakt občana
s úřady.
Jedním z cílů zavádění je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se postupně vytváří rozsáhlá
a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na jedno místo.
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Nové funkcionality
a budoucnost Czech POINTu
Již nyní se pro Czech POINT připravují další rozšíření.
Od poloviny roku 2009 bude možné převádět písemné dokumenty do elektronické podoby a na
opak, Czech POINT se tak stane místem realizace
části zákona 300/2008 Sb., o autorizované konverzi dokumentů.
Do přípravy nových funkcí se stále více zapojují i ostatní ministerstva. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí bude spuštěna
registrace provozovatelů autovrakovišť, brzy také
přibude možnost výpisu z insolvenčního rejstříku. Vzhledem k nárůstu agendy je samozřejmostí

Struktura pracovišť Czech POINT
k 15. 3. 2009
celkem 3504 poboček
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Počty vydaných výpisů na pobočkách Czech POINT od ledna 2008 do února 2009

komory, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, vybrané notáře a pobočky České pošty. Již během
prvních šesti měsíců ostrého provozu bylo zpřístupněno více než 2000 poboček a vydalo se přes
půl milionu výpisů. Od července roku 2008 přibyla
možnost učinit podání do rejstříku živnostenského
podnikání. V prosinci byl v Příbrami vydán miliontý
výpis. Od ledna 2009 lze na Czech POINTech také
zjišťovat údaje z centrálního registru řidičů a systému
kvalifikovaných dodavatelů.

Hospodářská komora
1,4 %

i průběžné zvyšování bezpečnostních standardů pro ochranu dostupných dat (audit přístupů do systému, bezpečnostní certifikáty apod.).
Od 1. března 2009 je přihlašování úředníků
na Czech POINT možné pouze za použití certifikátů elektronického podpisu, což zaručuje bezpečný
přístup za přijatelnou cenu.

Czech POINT je ideálním kontaktním bodem veřejné správy. Do budoucna se připravuje
úprava služeb, aby byly přístupné nejen v pobočkách Czech POINTů, ale prostřednictvím internetu
kdekoli, kde to občané právě potřebují. Již dnes
je ovšem možné objednat si některé z výpisů prostřednictvím e-shopu a nechat si je doručit poštou.
Další aktuální informace naleznete na:
www.czechpoint.cz
Redakce
Czech POINTy nabízejí
ověřené výpisy:

• z katastru nemovitostí
• z obchodního rejstříku
• z živnostenského rejstříku
• z rejstříku trestů
• z bodového hodnocení řidiče
• ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

Na Czech POINTu lze dále
učinit:
• podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH

Notáři
11,1 %

Kde naleznete Czech POINTy
Česká pošta
24,5 %
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Obecní úřady
61,9 %

Zahraniční zatupitelství
1,1 %

K 15. 3. 2009 bylo v provozu 3504 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 zahraniční
• u vybraných notářů
• nebo prostřednictvím e-shopu na
www.czechpoint.cz

Ani na jih, ani na sever, ale na Czech POINT!
Kudy a kam?
A že je to cesta opravdu snadná, o tom se můžete
přesvědčit na každém kroku. Czech POINT poznáte lehce podle nálepky se známým modrým logem, které vidíte na většině obecních či městských
úřadů a pošt. Pokud váháte, stačí se podívat
na webové stránky www.czechpoint.cz a v seznamu poboček najít tu, která je k vám zrovna nejblíže, ať už jste v práci, doma nebo třeba na konferenci v jiném městě. Pokud nevíte, kde vám hlava
stojí, můžete také navštívit e-shop Czech POINTu
a objednat si doručení výpisu poštou na zadanou
adresu.
S čím?
Jak jsme se sami přesvědčili na pobočce
Czech POINTu v Praze na Letné, spadající pod
Odbor informační centrum Městského úřadu
Prahy 7, na návštěvě Czech POINTu není nic složitého. Pokud chcete požádat o výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo bodového
hodnocení řidiče, potřebujete platný doklad totožnosti a ani s sebou nemusíte mít řidičský průkaz! O výpisy mohou žádat také cizinci s trvalým
nebo dlouhodobým pobytem na území ČR, jimž
bylo přiděleno rodné číslo, případně zmocněnci,
kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené
plné moci a po prokázání své totožnosti platným
dokladem. K žádostem o ověřené výpisy z veřejných rejstříků, jako je například obchodní či
živnostenský rejstřík, nepotřebujete ani doklad

totožnosti a stačí vám jen peníze na zaplacení
správního poplatku za vydaní. I vy sami můžete
přispět ke zrychlení vyřizování, například pokud
při žádosti o výpis z katastru nemovitostí budete
vědět číslo popisné nebo ještě lépe číslo listu
vlastnictví dané nemovitosti.
Co?
Podobně jako na jiných pobočkách, i na té letenské nám slečna úřednice potvrdila, že nejčastěji si
lidé přicházejí pro výpis z rejstříku trestů a katastru
nemovitostí. Samotné vydání výpisu, ať již chcete
jakýkoli, je otázkou několika málo minut. Menší
zdržení nastane v případě, že je nutné vaši žádost
o výpis z rejstříku trestů zpracovat tzv. manuálně. Tato situace nastává u méně než 5 % případů,
a zatímco dříve jste museli s touto žádostí k soudu,
od začátku března jsou i manuální žádosti vyřízeny
přímo na pobočce Czech POINTu zhruba během
20 minut. Zatím méně využívanou službou je možnost učinit podání ohlášení živnosti či změn údajů
o živnosti pro místní živnostenské úřady právě prostřednictvím Czech POINTu. Podobně jako na Letné si i na mnoha dalších pracovištích při obecních
úřadech můžete nechat ověřit listinu či podpis.
Od července bude možné na Czech POINTu žádat
o zřízení datové schránky.
Za kolik?
Za vydání výpisu z rejstříku trestů zaplatíte 50 Kč.
Výše poplatků za ostatní druhy výpisů záleží

na délce výpisů a mírně se také liší podle toho, zda
jste na obecním úřadě či pobočce České pošty.
Například u katastru nemovitostí je poplatek stanoven na 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další. Podobně je tomu s výpisem trestných
bodů řidiče, takže jezdit bezpečně a mít tím pádem
krátký výpis se opravdu vyplatí! Kolik zaplatíte, se
dozvíte buď z ceníků, které jsou uvedeny na každé

pobočce Czech POINTu, nebo přímo od pracovníků vydávajících výpisy.
Co z toho?
Vyřizováním úředních záležitostí na Czech POINTu
ušetříte čas strávený na úřadech i peníze za cestování mezi úřady, navíc v praxi uvidíte, jak se veřejná
správa mění k lepšímu.
Redakce
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eGovernment na evropské úrovni
Při příležitosti konference „eID a veřejné registry“ jsme si povídali s Lenkou Ptáčkovou Melicharovou,
náměstkyní ministra vnitra pro evropské záležitosti, o českém předsednictví a evropském eGovernmentu.
V České republice se hlavní pozornost
v oblasti eGovernmentu věnuje jednotlivým
projektům, jako jsou CzechPOINTy, datové
schránky či základní registry. Mohla byste
našim čtenářům přiblížit hlavní témata
eGovernmentu na evropské úrovni?
Problém vzájemného nesdílení informací, který se snaží odstranit základní registry, netrápí
pouze Českou republiku, ale i mnohé další země
Evropské unie. Spolu s budováním „Evropy bez
bariér“, kdy již padly mnohé překážky, je důležité se zaměřit na odbourávání bariér v oblasti
eGovernmentu a umožnit vzájemné sdílení informací nejen na národní, ale i evropské úrovni.
V souvislosti s volným pohybem je třeba věnovat pozornost zejména poskytování služeb přes
hranice, kdy možnost jednoznačné a právně
ověřené identifikace při elektronické komunikaci představuje jeden z klíčových bodů rozvoje
eGovernmentu na evropské úrovni.

Konference eID a veřejné registry

V průběhu procesu evropské integrace se podařilo
odbourat již řadu překážek při volném pohybu osob,
služeb, zboží a kapitálu. V souvislosti s dynamickým
rozvojem eGovernmentu je však třeba řešit rovněž
otázku interoperability jednotlivých systémů a vzájemnou elektronickou identifikaci tak, aby zmizely
další hranice mezi jednotlivými zeměmi a Evropská unie se stala skutečnou „Evropou bez bariér“,
ve které budeme moci využívat elektronických služeb veřejné správy odkudkoliv a v jakoukoliv dobu.
Ministerstvu vnitra se díky projektům, jako jsou
základní registry či tzv. zákon o eGovernmentu, již podařilo odbourat řadu bariér na národní
úrovni. V rámci českého předsednictví se proto
Ministerstvo vnitra rozhodlo podělit o své cenné zkušenosti a za účasti předních osobností

českého i evropského eGovernmentu uspořádat
ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci „eID
a veřejné registry“.
Vlastní konferenci, která se uskuteční 7. dubna
2009 v kongresovém centrum ALDIS v Hradci
Králové, bude v pondělí 6. dubna 2009 předcházet neformální večeře a dvě setkání projektu
STORK (setkání expertů tzv. referenční skupiny zaměřené právě na elektronickou identifikaci
a setkání zástupců členských států, kteří mají zájem k tomuto evropskému projektu nově přistoupit). Spolu s již tradiční konferencí Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) se tak na začátku
dubna uskuteční několik významných akcí, které
pomohou k lepšímu a efektivnějšímu fungování
veřejné správy nejen v ČR, ale i v celé Evropě.

Rok v Schengenu
V prosinci 2007 se Česká republika společně
s osmi dalšími státy stala součástí schengenského prostoru. Zakládající Schengenské smlouvy
byly uzavřeny v roce 1985. V současnosti je členy schengenského prostoru 25 evropských zemí,
na jejichž území je umožněn volný pohyb osob
a zboží bez hraničních kontrol. Členství v schengenském prostoru není vázáno jen na členské
státy Evropské unie, ostatně, ne všichni členové
EU jsou v Schengenu. Naopak se ale k Schengenu připojují i nečlenské státy EU, jako například
Švýcarsko, které přistoupilo v prosinci 2008.
Schengenská spolupráce umožnila rozvoj přes
hraniční spolupráce a další budování sousedských vztahů, které přestaly být omezovány
hraničními přechody a restrikcemi souvisejícími s překračováním státní hranice. Překračování hranic v zásadě již nic nebrání, výjimkou jsou
omezení související s ochranou krajiny, soukromým vlastnictvím či dopravní bezpečností.
Volný pohyb uvnitř schengenského prostoru, rychlejší odbavení na letištích a v přístavech
i další výhody s sebou nesou nutnost zvýšené

ochrany vnějších hranic společného prostoru.
Pro zajištění stability v oblastech bezpečnosti
a migrace členských zemí se používá celá řada
nástrojů. Nejdůležitější z nich představuje Schengenský informační systém, tzv. SIS, který vytvořily státy EU ještě před rozšířením společného prostoru (začátek provozu se datuje do roku 1995).
SIS je společná databáze obsahující údaje o hledaných osobách, nežádoucích cizincích či odcizených cestovních dokladech nebo vozidlech.
Hlavním cílem SIS je prevence kriminální činnosti,
omezení pohybu nežádoucích osob, kontrola
společných hranic, například v případě vyhoštění cizince atd. Sdílení informací prostřednictvím
SIS přineslo výrazné úspěchy a ulehčilo českým
orgánům pátrání po osobách i věcech (cestovní
doklady, zbraně, vozidla). Součástí používaných
nástrojů je i vízový informační systém, tzv. VIS,
který zajišťuje prevenci zneužívání žádostí o víza
či mezinárodní ochranu.
V souvislosti s rozšiřováním schengenského prostoru o další země se v současnosti vyvíjí nová
generace informačního systému, tzv. SIS II, která

Existují již nějaké projekty, které by tento
problém řešily, nebo se jedná jen o vize bru
selských úředníků?
Vzájemné uznávání národních elektronických
občanských průkazů (eID) a ověřený přístup
k veřejným službám po celé Evropě je jedním
z prioritních cílů strategie i2010. Tento problém
si uvědomuje především Evropská komise, která
v rámci komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace (tzv. programu
CIP ICT-PSP) významně podpořila projekt
STORK, jehož cílem je právě vytvoření kompatibilního systému pro vzájemné ověřování identity
mezi členskými státy Evropské unie. Dalším
z evropských projektů podpořených z programu
CIP ICT-PSP je projekt PEPPOL, který se zaměřuje na aspekty spojené s veřejnými zakázkami
(tzv. eProcurement).
Myšlenka projektu STORK vypadá velmi
zajímavě, můžete nám ho alespoň trochu
přiblížit?
V rámci projektu proběhne nejprve průzkum
stávajících národních identifikačních řešení,
na základě kterého bude navržen model pro
elektronickou komunikaci potřebných identifikačních údajů nezávislý na jednotlivých národních řešeních. V rámci pilotního projektu
bude připraveno pět ukázkových situací, mezi
které bude patřit např. výměna elektronických
dokumentů mezi státními úřady různých zemí,

by měla zlepšit efektivní sdílení dat z různých
členských zemí a zároveň být dostatečně robustní platformou pro nové prvky informačního
systému.

Systémem SIS
proti krádežím aut
Mohlo by se zdát, že volný pohyb osob i zboží
v schengenském prostoru usnadní život nejen
spořádaným obyvatelům EU, ale i těm, kteří se
někdy pohybují na hraně zákona. Není tomu tak.
Důkazem může být například využitelnost údajů
Schengenského informačního systému. Jak již
bylo uvedeno, kromě osob SIS eviduje i odcizené a ztracené cestovní doklady, zbraně a vozidla. A právě na vozidla jsme v tomto příspěvku
zaměřili svou pozornost. SIS eviduje u každého
odcizeného vozidla VIN (jako identifikátor patřící přímo k vozidlu) a pak tři druhy celoevropsky
sjednocených atributů vozidla: technický průkaz, osvědčení registrace vozidla a registrační
značku. Zákonem stanovený postup při registraci vozidla nebo žádost o změnu těchto údajů
u přepážky evidence vozidel v obci s rozšířenou
působností generuje automatický dotaz do SIS.
Pokud systém narazí na shodu, řeší se věc dohodnutými postupy s Policií ČR. Tabulka ukazuje,
kolikrát SIS avizoval za více než rok spolupráce

online vyřízení změny adresy při přestěhování se
do jiné země či bezpečný chat pro děti se zajištěním pravé identity všech zúčastněných.
Projeví se tyto činnosti nějak i do aktivit
českého předsednictví?
Zcela určitě. V rámci našeho předsednictví pořádá Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Evropskou
komisí konferenci „eID a veřejné registry“, které je
zde věnován zvláštní článek. Tato konference se
bude pořádat synergicky s již tradiční konferencí Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
tak, aby se s budoucností evropského eGovernmentu a s jednotlivými projekty včetně STORKu
mohli seznámit i zástupci české veřejné správy.
V souvislosti s bezpečností dětí na internetu se
20. dubna 2009 uskuteční ministerská konference „Bezpečnější internet pro děti“, která se
vedle policejní spolupráce zaměří i na fenomén
sociálních sítí, jako je např. Facebook či YouTube, a problematiku tzv. groomingu, kdy je anonymita internetu zneužívána k záměně identit
s cílem vylákat nezletilé ke schůzce a následně
je sexuálně obtěžovat či zneužít.
Můžete se, prosím, zmínit o případném dal
ším zapojení Ministerstva vnitra do aktivit
evropského eGovernmentu?
V souvislosti s informační společností, která
zahrnuje i problematiku eGovernmentu, je důležité si uvědomit, že ministr vnitra Ivan Langer je
předsedou nejen Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (Rada JHA), ale i předsedou formace
Rady ministrů pro telekomunikace, která před
několika málo dny zasedala v Bruselu.
Co bylo hlavním tématem této Rady?
Nejdiskutovanější téma zcela jistě představovala finanční krize, která má dopad i na sektor
informačních a komunikačních technologií (ICT).
V rámci boje s krizí Evropská komise připravila Evropský plán hospodářské obnovy, v rámci kterého byla vyčleněna 1 mld. € na rozvoj
vysokorychlostního internetu zejména ve venkovských oblastech. Pro Evropskou komisi je
samozřejmě důležité i to, jaké dopady má krize
na sektor ICT v jednotlivých členských státech
a zda Evropa v rámci boje s krizí může nabídnout svoji přidanou hodnotu.
Mgr. Jiří Průša,
vedoucí oddělení průřezových projektů EU

podezření na manipulaci s odcizeným vozidlem.
Z prověřovaných 1511 případů shody VIN čísla
v ČR s VIN číslem evidovaným v SIS (v SIS se
evidují pouze odcizená vozidla, zbraně a cestovní
doklady) se v 200 případech jednalo o skutečně
odcizené vozidlo. Zdá se vám to málo? Je to skoro každý pracovní den jedno úspěšně zadržené
odcizené vozidlo. Podobně úspěšné jsou i další
dotazy na další atributy vozidla do SIS. Schengenský prostor nám přinesl velkou svobodu, ale
SIS zcela nepochybně velmi zkomplikoval život
našim spoluobčanům, kteří v celém volném prostoru EU nežijí v mezích zákona a chtějí parazitovat na ostatních.
Redakce a Ing. Tomáš Holenda,
ředitel odboru realizace projektů eGovernment

Počet případů, v nichž SIS avizoval podezření
na manipulaci s odcizeným vozidlem
(březen 2008 – březen 2009)
technický průkaz (TP)
osvědčení registrace vozidla (ORV)

381
21

registrační značka (RZ)

2847

VIN číslo

1511

celkem

4760
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Elektronický občanský průkaz

V souvislosti s budováním základních registrů veřejné správy je třeba řešit i odpovídající bezpečný
přístup do těchto informačních systémů ze strany
občanů. Rovněž občan by měl být vybaven odpovídajícím dokladem, který maximálně zjednoduší
jeho jednání a zejména prokazování totožnosti při
vyřizování záležitostí ve vztahu k veřejné správě.
Pro naplnění tohoto cíle se předpokládá, že dnem
1. července 2010 se zahájí vydávání tzv. elektronického občanského průkazu (eOP), který je navržen
pro elektronickou komunikaci občana s informačními systémy veřejné správy.
Rozměr občanského průkazu se zmenší na velikost
platební karty (ID 1), rozsah uváděných údajů se
zúží tak, aby obsahoval pouze identifikační údaje
občana. Součástí eOP budou dále strojově čitelné údaje uváděné ve strojově čitelné zóně a v 2D
kódu. Rovněž bezpečnost eOP bude výrazně

posílena zavedením tzv. bezpečnostního osobního kódu (obdoba PIN u platebních karet), který se
bude využívat při ověření totožnosti držitele dokladu. Tímto opatřením se znatelně omezí možnost
zneužití odcizených a ztracených občanských
průkazů.
Vedle standardního občanského průkazu bude
existovat také eOP s kontaktním elektronickým
čipem. Tento typ občanského průkazu se bude vydávat na žádost občana a vzhledem k tomu, že se
jedná o nadstandardní eOP, bude za jeho vydání
vybírán správní poplatek. Do elektronického čipu
se na žádost držitele budou zapisovat údaje, jejichž
zápis umožní zvláštní zákon. Předpokládá se, že
prvním takto zapisovaným údajem bude certifikovaný elektronický podpis. Předpokládaná doba
plné funkčnosti čipu bude nejméně pět let od vydání eOP, nefunkčnost čipu nebude hodnocena jako
přestupek.
Na rozdíl od současnosti by se měl na základě
žádosti vydávat občanský průkaz také občanům
mladším 15 let (dětem) a občanům, kteří nemají
na území České republiky trvalý pobyt. Za občana
mladšího 15 let bude žádat o vydání občanského
průkazu jeho zákonný zástupce. Pro dítě do 15 let
bude mít eOP význam především jako cestovní doklad v rámci členských států Evropské unie
a v rámci schengenského prostoru, ale i při prokazování totožnosti například ve veřejné hromadné
dopravě.
O vydání občanského průkazu si může občan požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, přičemž občanský průkaz si
převezme vždy osobně a zvolí si svůj bezpečnostní

osobní kód. Pro vydání občanského průkazu se využijí údaje o občanovi vedené v základním registru
obyvatel a v agendových informačních systémech
(např. evidence obyvatel a evidence občanských
průkazů).
Záznam podoby občana se bude pořizovat přímo
na úřadě, občan tedy nebude předkládat k vyřízení
občanského průkazu fotografii. V určitých případech (při splnění zákonných podmínek) bude možné požádat o vydání eOP elektronicky s využitím
zaručeného elektronického podpisu nebo datové
schránky.
Doba platnosti eOP bude pět let pro občany mladší
15 let a deset let pro občany starší 15 let. Vzhledem k zúžení rozsahu údajů uváděných v občanském průkazu nebude občan muset o občanský
průkaz žádat při změně adresy trvalého pobytu
nebo rodinného stavu.

Nový eOP bude využitelný zejména při jednání
na úřadech, kdy občan kombinací eOP a bezpečnostního osobního kódu autentizuje vstup k údajům
potřebným k vyřízení dané agendy. Údaje, které jsou
o občanovi vedeny v informačních systémech veřejné
správy, potřebné pro vyřízení agendy, nebude muset občan dokládat jiným způsobem. Tak eOP zvýší
efektivitu výkonu státní správy a zajistí využití osobních údajů občanů pouze oprávněnými osobami.
V současné době se novela zákona o občanských
průkazech, upravující zavedení eOP, projednává
v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
JUDr. Zdeněk Němec, odbor správních činností

Na takové občanky budeme brzy jenom vzpomínat...

Bezpečnost dat v ePasu: zneužití prakticky vyloučeno
Elektronický pas (dále jen ePas) má řadu bezpečnostních mechanismů. Některé z nich jsou k dispozici již v první generaci pasů s biometrickými údaji
(s obrazem obličeje), které se vydávají od 1. září
2006, další byly přidány v souvislosti s ochranou
citlivé biometrické informace (otisku prstů) ve druhé generaci ePasů, které se vydávají od 1. dubna
2009 (tento příspěvek je psán v polovině března
v naději, že se celostátní nasazení nového systému
v plánovaném termínu podaří).
Bezpečnost načtených dat ve stávajících ePasech
je zajištěna tzv. BAC, základní kontrolou přístupu.

Algoritmus načtení dat je sice veřejný z normy ISO,
ale je třeba mít na paměti, že není příliš efektivní
chránit fotografii nositele ePasu, kterou je možné
pořídit mnohem snadněji jinými postupy než načtením dat z čipu. Případný padělatel ePasu by pak
musel být schopen vyrobit konzistentní padělky
obou forem ePasu, tedy jak klasické pasové knížky,
tak i elektronické části ePasu.
Zcela samostatnou problematikou je otázka nově
zaváděných otisků dvou prstů, které jsou z hlediska
zneužití daleko citlivější, a jsou tedy zajištěny rozšířenou kontrolou přístupu (EAC), která je spojena

s autentizací prakticky každého čtecího zařízení.
Autentizace čtecího terminálu od státu vydávajícího příslušný doklad je nezbytná a zaručuje, že bez
souhlasu vydavatele ePasu (zde ČR) nelze otisky
prstů z dokladu vůbec načíst. K nim mohou přistupovat pouze pravidelně autorizované terminály (vybavené příslušnými kryptografickými klíči). Cílem je
vždy ztotožnit kontrolovanou osobu (držitele) s dokladem a tím prokázat identitu držitele dokladu.
Zneužití moderních ePasů při ztrátě nebo odcizení
dokladu je tak prakticky zcela vyloučeno.
Lze tedy konstatovat, že ČR musí dát nejdřív

konkrétnímu státu souhlas k přístupu k citlivým datům (nyní otiskům prstů) a předat mu oficiálně (cestou
MZV) příslušný elektronický certifikát a teprve potom
si bude moci tento stát nastavit každé jednotlivé čtecí
zařízení tak, aby mu načtení dat (otisků prstů) z ePasů
našich občanů bylo umožněno. Právě proto se budou
žádosti o tyto chráněné certifikáty vyřizovat tak, že
příjemce žádosti (MV) nechá každou žádost schválit
Ministerstvem zahraničí. Tak jsou připraveny příslušné
procesy a tak je definována naše certifikační politika
(náš odbor má certifikační autoritu pro elektronické
doklady ČR na starosti).
Ing. Tomáš Holenda

Víte, že…

schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem
systému Česká pošta;

… lze již zažádat i o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách?

k regulaci a kontrole mezinárodního obchodu
s ohroženými druhy živočichů a rostlin? Systém
umožňuje elektronické vedení agendy CITES např.
při vydávání, správě a kontrole dokladů CITES všem
kompetentním orgánům. Více na http://www.mzp.
cz/cz/cites obchod ohrozenymi druhy
(Red.)

… první konference ISSS se konala 17. března 1998
v Praze? Tématem byl „Internet ve státní správě
a samosprávě“ a navštívilo ji téměř 600 účastníků;
… 12. ročník konference ISSS ve dnech 6.–7. dubna
2009 v Hradci Králové se koná pod oficiální záštitou
„českého předsednictví Radě Evropské unie“ a rozšíří ji doprovodná „evropská“ konference věnovaná
eIdentitě občana a veřejným registrům v ČR a EU?
… eGON, symbol eGovernmentu, je v přeneseném
významu živý organismus, ve kterém vše souvisí
se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem
podmiňuje? Existenci a životní funkce eGONa zajišťují: prsty (Czech POINT), oběhová soustava (KIVS
– Komunikační infrastruktura veřejné správy), srdce
(zákon o eGovernmentu) a mozek (základní registry
veřejné správy);
… dne 1. ledna 2009 vzniklo eGONcentrum, které
je prvokontaktním informačním místem pro odpovědné zaměstnance územních samospráv? Pro
zprostředkování informací lze použít e-mailovou
adresu: egoncentrum@mvcr.cz;
… revoluce v komunikaci – datové schránky – je
od 1. července 2009 realitou? Ministr vnitra Ivan
Langer a generální ředitel České pošty Petr Sedláček podepsali 27. února 2009 smlouvu o provozování informačního systému datových schránek. Správcem informačního systému datových

… datové schránky mají nový informační web
a infolinku? V pracovních dnech můžete volat své
dotazy v době od 9.00–17.00 na číslo 270 005 200.
Na otázky vám také odpoví prostřednictvím
ePoradny na http://www.datoveschranky.info;

… se v ČR již několik let využívá komplexní informační systém Registr CITES, vytvořený na základě principů eGovernment jako podpůrný nástroj

... se k datovým schránkám konají semináře
po celé ČR? Více informací najdete na
www.egovernment.cz;
… dne 16. února 2009 v 9.05:53 byl na pobočce České pošty vydán výpis s kuriózním číslem
1234567? Jednalo se o výpis z rejstříku trestných
bodů řidiče. Rejstřík patří ve využívání občany
na pomyslné bronzové místo, a to podílem 14,02 %
z celkového počtu vydávaných výpisů. Prvenství si
zachovává rejstřík trestů se svými 44,86 % a následuje výpis z katastru nemovitostí s 25,52 % podílu.
Ke dni 16. únoru 2009 bylo od začátku letošního
roku zatím vydáno 28 597 výpisů trestných bodů;
… od 26. února letošního roku je možné vystavit
výpisy z rejstříku trestů, které spadají do manuálního zpracování? Cílem je uspokojit i žadatele,
u nichž není možné vystavit výpis z rejstříku trestů
elektronicky – na počkání;
… na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/
eshop/ si můžete z pohodlí domova či kanceláře
objednat ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy?

Žárlíte zbytečně, je to můj přítel,
ale jen pro rychlou a levnou komunikaci s úřady!
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Základní registry veřejné správy
Přijetím klíčového zákona ze dne 17. července
2008, o elektronických úkonech a autorizova
né konverzi dokumentů (eGovernment Act –
eGA) a schválením návrhu zákona o základních
registrech veřejné správy dne 12. ledna 2009
vládou a v pátek 13. února 2009 Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR, byly učiněny další
důležité kroky k rozvoji životních funkcí eGONa.
Zásadním prvkem v systému základních registrů
je tzv. referenční údaj. Ve své podstatě jde o údaj,
který bude přebírán ze systému základních registrů
a v příslušných agendách se bude využívat jako
údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho
ověření. Tím je předurčen jeden z hlavních cílů nejen zavedení systému základních registrů, ale také
celého procesu zdokonalování fungování orgánů
veřejné správy: obíhají data, ne občan. Je třeba
ještě zdůraznit, že využívání systému základních
registrů, resp. využívání referenčních dat z těchto
registrů, bude pro příslušné úřady stanoveno zákonem jako povinnost (úřad nebude smět vyžadovat
od občana, aby doložil skutečnosti, které si úřad
může ověřit v referenčních registrech). Tento stav
se již nyní začíná postupně vžívat, například u některých matričních událostí nebo u výpisů z rej
stříku trestů. Zde si již úředník potřebný doklad vloží do spisu sám (aniž by jej vyžadoval na občanovi),
protože jej získal zákonným způsobem z informačního systému veřejné správy (pro výpisy z rejstříku
trestů se pro tento postup vžil výraz „vnitřní Czech
POINT“).

bezpečnostní politika a zabezpečení, a to jak personální, tak objektové a informační. Bezpečnost ORG
bude srovnatelná se špičkovou bankou.
Registr obyvatel (ROB), řešený v gesci Ministerstva vnitra, bude obsahovat údaje o všech občanech ČR (jejich zdrojem bude stávající informační systém evidence obyvatel Ministerstva vnitra),
cizincích s povolením k pobytu v ČR a občanech
jiných států (vedených nyní v tzv. CIS, tedy v cizineckém informačním systému). Referenčními údaji zde
jsou identifikační a lokalizační údaje, vztahující se
k fyzickým osobám. Významnou zvláštností oproti
stávajícím zvyklostem bude to, že údaj o adrese
trvalého pobytu nebude součástí registru obyvatel,
ale bude získáván odkazem do RÚIAN. ROB, jako
jediný základní registr pracující s osobními údaji,
bude také nejdůsledněji zabezpečen proti možnému

Základní registr obyvatel (ROB)
Aktuální referenční údaje o:
• všech občanech ČR
• cizincích s povolením k pobytu v ČR
• občanech jiných států vedených v základních
registrech (zahraniční vlastníci nemovitostí)
Jaké údaje registr obsahuje?
• příjmení, jméno
• odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu
• datum narození a úmrtí
• odkaz do registru územní identifikace na místo
a okres narození a úmrtí
• státní občanství
Registr bude obsahovat i údaje, které jsou
podpůrné pro další informační systémy a projekty realizované v oblasti eGovernmentu:
• čísla elektronických občanských průkazů
• údaj o tom, zda má daná fyzická osoba datovou schránku
• doručovací adresu

Při výkladu koncepce základních registrů nelze zapomenout na speciální instituci, zatím pracovně nazývanou ORG, jejíž činnosti (v jedné z uvažovaných
variant řešení) převezme Úřad na ochranu osobních
údajů. Činnost ORG je pro ochranu osobních údajů
v celém systému základních registrů zcela klíčová. ORG bude jedinou institucí v ČR (ale prakticky
jedinou institucí ve známém vesmíru), která dokáže
přepočítávat agendové identifikátory z jednoho registru pro druhý a z jedné agendy pro druhou. Už tedy
nebude možné díky znalosti rodného čísla kteréhokoli
obyvatele (a naleznete ho snadno třeba na internetu)
získat o tomto obyvateli informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy, jako to lze
nyní. To je dáno faktem, že téměř ve všech důležitých
stávajících systémech je každý obyvatel identifikován
právě jen rodným číslem. Budete mít elektronický občanský průkaz (eOP), který komunikaci s agendami
a s registry vyřeší za vás, postačí si pamatovat bezpečnostní kód, obdobně jako u bankovní karty. eOP
bude součástí systému, bude mít vlastní agendový
identifikátor (ten bude strojově čitelný a vy ho nemusíte ani znát) a přes ORG a přes informační systém
základních registrů vám zajistí potřebné transakce
(samozřejmě jen ty, na které budete mít ze zákona
právo). Důležitosti činnosti ORG bude odpovídat i jeho

Registr osob (ROS), realizovaný v gesci Českého statistického úřadu (v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra), bude obsahovat údaje o všech
ekonomických subjektech v ČR, tedy o všech

Zasvěcení asi vědí, že základ informačního systému
evidence obyvatel byl dán v roce 1985 a jeho současná architektura vychází z roku 1992. Jedinou
významnou změnou v tomto systému od roku 1992
bylo rušení okresních úřadů k 31. prosinci v roce
2002 – tehdejší kompetence okresních úřadů přešly
od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností
(to se týkalo i agend evidence obyvatel, občanských
průkazů, cestovních dokladů, řidičů a vozidel). Tento krok sice znamenal výraznou změnu legislativy
a aplikací, ale topologie systému zůstala nezměněna: jeden silný server s databází (Informix) v Praze
a 76 dalších menších databázových serverů v tehdejších okresních městech. V každém okresním
městě byla databáze s vybraným souborem dat,
obsahujícím pouze obyvatele příslušného správního
obvodu. Ten správní obvod na okrese tvořil součet

obyvatel správních obvodů všech obcí s rozšířenou
působností v daném okrese.
Tak tedy systém pracuje dosud, jen se s přicházejícími změnami legislativy průběžně upravovala
aplikace (nekončící proces, to asi známe všichni …),
jiných podstatných změn vnitřního uspořádání – zejména databází – systém nedoznal.
Takovou zásadní systémovou změnou bude až
nynější rušení okresních serverů. Ukazuje se totiž,
že systém tak, jak je postaven, nestačí moderním
požadavkům, zvláště co se týká čistoty dat. Udržovat dále konzistenci dat na 76 okresních serverech
(kde editoři v obcích změny provádějí) proti centru
nadále není možné. Nejen při meziokresních stěhováních a při meziokresních sňatcích se do systému
občas zanášejí chyby, jejichž odstraňování již není
únosné. Připravovaný základní registr obyvatel by

úniku či zneužití citlivých osobních údajů. Dalším významným údajem v registru obyvatel bude příznak,
zda občan/obyvatel má či nemá aktivní datovou
schránku (pokud ji bude mít aktivní, bude každý orgán veřejné správy povinen doručovat mu veškerou
korespondenci do této jeho aktivní datové schránky). Aby bylo usnadněno doručování, bude v registru
obyvatel i tzv. doručovací adresa (kterou si budou
moci občané aktivovat sami již ve stávající evidenci
obyvatel, a to od 1. července 2009).

právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, organizačních složkách státu, organizačních
složkách zahraničních právnických osob a o dalších
subjektech, jako např. o církvích, politických stranách, občanských sdruženích. A samozřejmě v neposlední řadě i o všech orgánech veřejné správy,
včetně měst a i nejmenších obcí. Referenčními údaji
budou identifikační a některé další základní údaje,
vztahující se k osobám, vedeným v tomto registru
osob. V ROS se nepovedou žádné osobní údaje.
Osobní údaje (například jednatelé právnických osob
atd.) budou oprávněnými subjekty (oprávněnými ze
zákona) získávány odkazem do ROB. V ROS se také
(obdobně jako v ROB) nepovedou ani žádné adresní
údaje, ty se budou získávat odkazem do RÚIAN.
Naplnění ROS bude velmi komplikovanou operací,
protože data o příslušných osobách jsou nyní uložena nezávisle v desítkách informačních systémů.

Základní registr územní
identifikace, adres
a nemovitostí (RÚIAN)
V registru budou údaje o základních územ
ních prvcích:
• území státu
• katastr, parcela, nemovitost
• kraje, obce, části obcí
• ulice, číslo popisné, číslo orientační
• region soudržnosti
• v yšší územní samosprávní celek
• kraj
• okres
• správní obvod obce s rozšířenou působností
a obce s pověřeným obecním úřadem
• území obce
• vojenský újezd
• správní obvod v hlavním městě Praze
• městský obvod a městská část ve statutárních městech a v hlavním městě Praze
• základní sídelní jednotka
• katastrální území
• stavební objekt
• adresní místo
• pozemek v podobě parcely

Nejdůležitější z nich jsou například obchodní rejstřík,
registr ČSÚ (systém pro přidělování IČO), ale také
živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu, informační systémy Ministerstva financí (RARIS),
Ministerstva vnitra (občanská sdružení a politické
strany), Ministerstva kultury (církve a náboženská
uskupení) a mnoho dalších rejstříků a evidencí.
Registr územní identifikace, adres a nemo
vitostí (RÚIAN), řešený v gesci Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (samozřejmě také

v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra), povede
základní identifikační a lokalizační údaje, vztahující
se ke sledovaným prvkům v území (tedy linie, plochy, body, objekty) a vzájemné časové a územní
vazby mezi těmito prvky. Referenčními údaji tedy
budou identifikační a lokalizační údaje, vztahující
se k územním prvkům a k územně- evidenčním
jednotkám dle územně správního členění státu.
Ani v tomto registru se nepovedou žádné osobní
údaje (například vlastník nemovitosti). Ty budou
oprávněné subjekty získávat odkazem z ROB.
Zdrojem dat pro RÚIAN bude především stávající informační sytém katastru nemovitostí, ale
velkou měrou i adresní systém MPSV, v odborné
veřejnosti dobře známý UIR-ADR. Doplňkovým
zdrojem dat pro prvotní naplnění RÚIAN bude
i informační systém ČSÚ, ale částečně například
i adresní systém stávající evidence obyvatel Ministerstva vnitra.
Registr práv a povinností (RPP), který se připravuje v gesci Ministerstva vnitra, bude uchovávat
informace obecně o právech a povinnostech veřejnosti, tedy občanů a hospodářských subjektů,
ale i orgánů veřejné moci – tedy o právech a povinnostech obyvatel i osob. Jednou z jeho nejdůležitějších funkcí bude garance bezpečného prostředí správy identit pro komunikaci jednotlivých
agend veřejné správy se základními registry a vybranými agendami. Zjednodušeně řečeno, musí
zabezpečit, aby data ze základních registrů a navazujících agend mohl čerpat pouze ten uživatel,
který je k jejich čerpání a užití oprávněn ze zákona
a používá je výhradně k zákonem stanovenému
účelu. Realizace a naplnění tohoto složitého systému daty, nejen daty o uživatelích a jejich rolích, ale
zejména daty o právech a povinnostech ve vazbě
na platnou legislativu, je považováno za nejsložitější součást systému základních registrů.
Informační systém základních registrů bude
zajišťovat správu celého rozsáhlého systému základních registrů veřejné správy. Připravuje se
v gesci Ministerstva vnitra a k jeho nezávislému
fungování se předpokládá vznik nového státního
úřadu „Správa základních registrů“. ISZR bude zajišťovat bezpečné sdílení dat jak mezi jednotlivými
základními registry, tak mezi základními registry
a příslušnými agendovými informačními systémy.
Vždy platí, že pokud se bude pracovat s osobními
údaji, bude probíhat přepočet agendových identifikátorů prostřednictvím ORG. Je samozřejmostí, že každý dotaz bude důsledně monitorován
a bezpečně ukládán ve formě logů pro případné
kontroly. To platí v celém systému základních registrů.
Ing. Tomáš Holenda, ředitel
RNDr. Pavel Bureš, zástupce ředitele
odbor realizace projektů eGovernment

Zásadní změny v informačním
systému evidence obyvatel
takto vedená (nespolehlivá) data nebyl schopen
převzít. Zajištění kvalitního čištění dat a příprava
budoucího agendového systému evidence obyvatel (zdroj dat pro ROB od 1. července 2010) nás
nutí k přechodu na jeden silný centrální databázový
server již nyní.

Příprava odpojení okresních serverů zabrala skoro
rok intenzivní práce. Realizační kroky byly zahájeny
bezprostředně po přechodu na Informix 10 (to byl
vlastně první předstupeň nynější akce). Nyní se dokončují a testují nové aplikace (samozřejmě na poslední chvíli přišla změna v podobě nutnosti zavedení tzv. doručovací adresy, tedy změna databázového
modelu a většiny aplikací a rozhraní pro externí subjekty, to také asi známe všichni …) a veškeré naše
úsilí směřuje k tomu, aby byl od 11. května 2009

zajištěn provoz nových aplikací nad jedinou centrální
databází evidence obyvatel.
Doufáme, že to úspěšně zvládneme a 11. května 2009 bez jakýchkoliv problémů zahájíme provoz
v novém centru.
Mimochodem centralizace evidence obyvatel
podmiňuje spuštění některých nových funkcionalit Czech POINTů, které jsou již připravovány pouze
na centrální evidenci obyvatel. Věříme, že tento nutný krok zvládneme a budeme moci našim klientům
poskytovat ještě kvalitnější služby plně ve shodě
s platnou legislativou.
Ing. Tomáš Holenda
odbor realizace projektů
eGovernment, MV ČR
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eGONcentrum MV – zdroj informací pro obce a kraje
Pro koordinaci jednotlivých etap implementace
eGovermentu do území vzniklo v odboru územní veřejné správy MV oddělení eGONcentra MV.
V současnosti je obsazeno pěti pracovníky. Jde
o shromažďovací místo, jehož úkolem je pomoci
územním samosprávám s kroky, které jsou spojeny s elektronizací veřejné správy a v neposlední
řadě i s informacemi k získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro připravované či
již vypsané výzvy.
Nejaktuálnější činnost eGONcentra je spojena
s probíhající výzvou Integrovaného operačního
programu „eGoverment v obcích – CzechPOINT“.
Centrum zajišťuje odpovědi na otázky poslané na emailovou adresu egoncentrum@mvcr.cz.
Po obdržení dotazu se postupuje v souladu se
schválenou komunikační strategií a jeho zpracování dostane přiděleno konkrétní pracovník eGONcentra. Pokud je otázka jednoduchá nebo už
jednou zodpovězená (a to v různých modifikacích),
odpovídá se na e-mail bezprostředně.
Na složitější otázky hledají pracovníci odpověď

v dostupných dokumentech, jako je Příručka pro
žadatele a příjemce finanční podpory, nebo na specializovaných webových stránkách, jako jsou
www.datoveschranky.info, případně telefonicky konzultují a upřesňují s osobami odpovědnými
za jednotlivé oblasti. Zpracování takové odpovědi
trvá samozřejmě déle a odpověď není tak bezprostřední. Jedná se převážně o podrobnější dotazy
z oblasti informačních technologii, účetnictví a podrobností o dotačním titulu a náležitostí žádostí.
Zpracování těchto dotazů je zdlouhavější a někdy
se vrátí odpověď s větším odstupem, než by si
všichni představovali.
Odpovědi na dotazy jsou využity pro rubriku Časté
otázky a zveřejněny na webových stránkách
www.egoncetrum.cz, kde jsou částečně zobecněny a zařazeny do příslušné kategorie.

K práci centra patří také správa obsahu internetových stránek www.egoncetrum.cz, kde jsou kromě
už zmíněných nejčastěji kladených otázek další
informace k probíhajícím akcím a elektronizaci veřejné správy. Ministerstvo vnitra připravilo ucelený komplex kroků k implementaci eGovernmentu
do území, které jsou postaveny zejména na spolupráci s kraji a obcemi s rozšířenou působností
a jsou obsaženy ve Strategii implementace eGovernmentu v území.
K další činnosti eGONcentra patří i organizace pravidelných setkání zástupců krajských úřadů s odborníky na problematiku eGovernmentu v Institutu
pro místní správu v Benešově (viz samostatný článek na této straně), kde mají jedinečnou příležitost
získat informace k probíhající elektronizaci veřejné

správy. Účastníci výše uvedených jednání najdou
na webových stránkách mimo jiné také prezentace k jednotlivým tématům včetně možnosti stažení
některých dokumentů.
O tom, jak stránky plní svoji roli, svědčí několik
čísel z jejich návštěvnosti. Ve sledovaném období
cca jednoho měsíce proběhlo přes 8500 návštěv,
což je průměrně 276 návštěv za den. Představuje to přes 3000 návštěvníků, kteří adresu navštívili
jednou, 30 % návštěv proběhlo více než 9krát. To
svědčí o skutečnosti, že si návštěvníci zvykli se pro
informace na webové stránky vracet.
eGONcentrum MV vzniklo jako informační zdroj
pro obce a kraje a svou činností přispívá k naplnění představy o moderním, přátelském a efektivním
přístupu k implementaci eGovernmentu do území.
RNDr. Milada Vaněčková
zástupce ředitele odboru územní VS

Trochu statistiky o www.egoncentrum.cz
Těch, kteří navštívili www.egoncentrum.cz během cca jednoho měsíce
nově, bylo 33,61 %, navrátilců bylo 66,39 %

33,61 %

66,39 %

Další činnosti eGONcentra

eGONfóra v Benešově
Ministerstvo vnitra připravilo ucelený komplex kroků k implementaci eGovernmentu území, které jsou
postaveny zejména na spolupráci s kraji a obcemi
s rozšířenou působností a jsou obsaženy ve Strategii implementace eGovernmentu v území.
Každých čtrnáct dní se scházejí zástupci krajských
úřadů v Institutu pro místní správu v Benešově, kde
mají jedinečnou příležitost získat informace k probíhající elektronizaci veřejné správy, které by měli dále
přenášet na obce s rozšířenou působností. Těchto
setkání se účastní Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku,
legislativu a archivnictví, PhDr. Robert Ledvinka,
vrchní ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra, Ing. Jindřich Kolář, vrchní ředitel sekce rozvoje
a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy
Ministerstva vnitra, a další zástupci subjektů podílejících se na přípravě jednotlivých výzev, na vzniku technologických center, architektuře základních
registrů, na přípravě nových agend Czech POINTu,
datových schránek a k tomu příslušné legislativě.

O čem se jedná
Tematické zaměření eGONfór se pravidelně střídá.
První setkání bylo věnováno představení elektronizace veřejné správy a projektům s ní spojených.
Podrobně byl představen systém datových schránek, který začne od 1. července 2009 nahrazovat

systém listinných zásilek. Druhé eGONfórum se
zaměřilo na základní registry jako mechanismus
pro bezpečné a řízené sdílení dat mezi informačními systémy veřejné správy a představilo připravovaný projekt technologických center. Třetí fórum
přineslo mimo jiné informaci o zpracovávání analýzy k dopadům zákona č. 300/2008 Sb. do praxe
územně samosprávných celků a k autorizované
konverzi dokumentů. Čtvrté fórum se věnovalo
informacím o připravovaných výzvách, podpoře
implementace eGovernmentu ze strany Ministerstva vnitra a datovým skladům.
Na všech setkáních probíhá intenzivní diskuse
k probíraným tématům, zaznívá mnoho nejrůznějších dotazů a snahou všech přítomných, podílejících se na implementaci eGovernmentu, je tyto
dotazy zodpovědět. V případě, že dotazy nemohou být zodpovězeny na místě, jsou zaznamenány,
ve spolupráci s odborníky se zpracují odpovědi a ty
se zveřejňují na webových stránkách. Rovněž prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici
na webových stránkách www.egoncentrum.cz.
Navazující setkání budou zaměřena na další připravované výzvy včetně aplikace správního řádu
a zákona o elektronických úkonech a konverzi dokumentů. Cílem všech pracovních setkání je společně pokročit v elektronizaci veřejné správy.
RNDr. Milada Vaněčková
zástupce ředitele odboru územní VS
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Právní předpisy a jiné akty upravující
oblast eGovernmentu v České republice
Patrně nejvýznamnějším právním předpisem,
který v České republice nyní upravuje problematiku eGovernmentu, je zákon č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů. Za prvotní impulz k jeho
tvorbě lze považovat usnesení vlády České republiky č. 1085 ze dne 20. září 2006 o souboru
opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu
v České republice. Vláda tímto aktem uložila
ministru vnitra a informatiky zejména zpracování
návrhu zákona, jímž se navrhne jednak použití
elektronických dokumentů i v těch případech,
kdy je možné používat jen formu listinnou, jednak zjednodušení elektronické komunikace mezi
úřady a občany i mezi úřady samotnými, a rovněž se jím umožní vedení elektronických spisů
ve správních řízeních.
Navazující legislativní proces, jehož výsledkem je právě zmíněný zákon č. 300/2008 Sb.
(nazývaný někdy zákon o eGovernmentu nebo
eGovernment Act), se podařilo formálně završit
po téměř dvouletém úsilí, když byl dne 19. srpna
2008 tento zákon publikován ve Sbírce zákonů, čímž nabyl platnosti. Účinnosti nabývá dne
1. července 2009. Ve stejný den byl publikován
a nabude účinnosti rovněž doprovodný zákon
č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Klíčový institut pro provádění elektronických
úkonů, tedy pro komunikaci s orgány veřejné
moci, představují datové schránky. Tyto schránky si lze představit jako elektronickou obdobu dopisních schránek, ovšem centralizovaných na jednom místě. Přitom se předpokládá

existence čtyř druhů datových schránek – datová schránka fyzické osoby, datová schránka
podnikající fyzické osoby (oba druhy zřizovány
zpravidla na žádost), datová schránka orgánu
veřejné moci (zřizována obligatorně) a datová
schránka právnické osoby (obligatorně se zřizuje právnické osobě zřízené zákonem, právnické
osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické
osoby zapsané v obchodním rejstříku, ostatním
právnickým osobám se zřizuje na žádost).
Autorizovanou konverzí dokumentů, která představuje z hlediska elektronizace druhý klíčový
institut upravený v zákonu č. 300/2008 Sb., lze
chápat převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě
nebo převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě, ověření shody jejich obsahu a připojení ověřovací
doložky. Dokument, který je výstupem autorizované konverze dokumentů, má stejné účinky
jako ověřená kopie dokumentu, který do autorizované konverze dokumentů vstoupil. Ukládali navíc jiný právní předpis povinnost předložit
dokument v listinné podobě správnímu orgánu
nebo soudu či jinému státnímu orgánu, je tato
povinnost splněna předložením dokumentu
vzešlého z autorizované konverze dokumentů.
Je zřejmě vhodné zdůraznit, že autorizovanou
konverzí dokumentů se nepotvrzuje správnost
a pravdivost údajů obsažených v dokumentu
vstupujícím do konverze (ani soulad těchto údajů s právními předpisy) a že ne každý dokument
lze autorizovaně konvertovat.
Zákon o eGovernmentu obsahuje zmocnění k vydání vyhlášek v pěti záležitostech, které
vyžadují podrobnější úpravu, protože jde (až

na jednu výjimku) o materii výsostně technického charakteru – jedná se o stanovení náležitosti
přístupových údajů a elektronických prostředků k přihlášení do datové schránky, o stanovení
způsobu tvorby identifikátoru datové schránky,
o stanovení technických podmínek a bezpečnostních zásad přístupu do datové schránky
a o stanovení technických náležitostí provádění (autorizované) konverze, vstupu a výstupu;
v poslední vyhlášce by měl být stanoven vzor
osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance
držitele poštovní licence a Hospodářské komory
České republiky, přičemž zmíněná zkouška se
v uvedených organizacích vyžaduje u těch zaměstnanců, kteří budou provádět autorizovanou
konverzi na žádost.

o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy)], držitel poštovní licence (tím je Česká
pošta, s. p.) a Hospodářská komora České republiky.

V oblasti datových schránek i při provádění autorizované konverze dokumentů – a tedy pro
rozvoj eGovernmentu obecně – mají zásadní
význam tzv. kontaktní místa veřejné správy –
Czech POINTy. Účel jejich existence vymezuje rámcově ve svém § 8a zákon č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Kontaktními místy veřejné
správy jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady
(vymezeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 207/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů), dále obecní úřady, úřady městských
částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí
hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady
stanovené prováděcím právním předpisem [tím
je v obou případech vyhláška č. 324/2008 Sb.,

Fenoménu eGovernmentu, který je – jak vyplývá
i z tohoto stručného přehledu – velmi komplexní, se více či méně týkají i některé další (již dříve
vydané) právní předpisy, v nichž se upravují
jednotlivé právní instituty, které jsou pro koncepci eGovernmentu významné a k její realizaci
nějakým způsobem přispívají. Jedná se například o zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, nebo o zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, a mnohé další právní předpisy.

Neopominutelnou součást zavádění koncepce
eGovernmentu představují také změny v oblasti
spisové služby, a to ve smyslu její elektronizace.
Na tomto místě lze připomenout, že v Poslanecké sněmovně se právě projednává vládní návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony (sněmovní tisk 704).

JUDr. Vít Šťastný
vedoucí oddělení civilně-správní legislativy
odbor legislativy
a koordinace předpisů

Právní předpisy a jiné akty upravující Výzva
oblast tzv. základních registrů
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
schválila dne 13. února 2009 ve třetím čtení vládní
návrh na vydání zákona o základních registrech
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o základních registrech), sněmovní tisk č. 598,
ve znění komplexního pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 113 ze dne 20. ledna 2009, a dalších pozměňovacích návrhů. Obsahem komplexního
pozměňovacího návrhu bylo spojení „střechového“
(obecného) zákona o základních registrech s dalšími
čtyřmi vládními návrhy zákonů, které samostatně
upravovaly jednotlivé základní registry, tj. registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres
a nemovitostí a registr práv a povinností.

doprovodný „změnový“ zákon (sněmovní tisk
č. 714), který obsahuje (zatím) celkem 182 novel
zákonů.
1. Jednu z nejvýznamnějších novel „změnového“
zákona představuje novela zákona o občanských průkazech, jejímž cílem je umožnit vydávání občanských průkazů s novými funkcionalitami. Tyto občanské průkazy bude možné použít
pro elektronickou komunikaci se základními
registry a dalšími informačními systémy veřejné
správy.

Výhodou jednoho společného zákona je zejména zvýšení přehlednosti právní úpravy základních
registrů (vše je uvedeno v jednom zákoně, nikoliv
v pěti) a rovněž odstranění několika duplicit, které
byly obsaženy v těchto zákonech. Vláda následně na své schůzi dne 16. února 2009 odsouhlasila zpětvzetí z dalšího projednávání v Poslanecké
sněmovně Parlamentu všech čtyř vládních návrhů
zákonů o jednotlivých základních registrech, neboť
jejich obsah již byl plně vtělen do Poslaneckou sněmovnou schváleného návrhu zákona o základních
registrech. Tento zákon byl k dalšímu projednání
doručen Senátu 27. února 2009.

2. Součástí navrhovaných změn je i novela zákona
o evidenci obyvatel. V souvislosti se zřízením
základního registru obyvatel se navrhuje, aby
v informačním systému evidence obyvatel nebyly
vedeny údaje o cizincích. Tyto údaje se nadále
povedou v cizineckém informačním systému
a z něho budou přímo přebírány jako referenční
do základního registru obyvatel.
	V rámci novely zákona o evidenci obyvatel se
dále navrhuje provést změny tak, aby byly odstraněny možnosti vzniku duplicit, neúplných
zápisů apod. Většina údajů bude nově zapisována matričními úřady, pouze vybrané údaje budou
zapisovány obecními úřady obcí s rozšířenou
působností nebo krajskými úřady. Důvodem této
změny je zrychlení zápisů údajů přímo u „zdroje“
a možnost v případě pochybností prošetřit jejich
správnost.

V návaznosti na zákon o základních registrech je
v Poslanecké sněmovně Parlamentu projednáván

Rovněž v rámci novely zákona o evidenci obyvatel se zavádí, na základě četných žádostí občanů

a v souladu s podnětem veřejného ochránce práv,
pro občany České republiky nová služba. Touto
novou službou je zprostředkování kontaktu s jiným
občanem České republiky, jež bude zpoplatněno
správním poplatkem ve výši 500 Kč.
3. Zřízení základních registrů je třeba promítnout
do desítek jednotlivých zvláštních předpisů. Tyto
novely lze v zásadě rozdělit do dvou hlavních
skupin:
	V návaznosti na zřízení základního registru obyvatel je třeba v předpisech, které upravují poskytování údajů z evidence obyvatel, nově stanovit,
že údaje, které se povedou jako referenční, budou poskytovány nadále ze základního registru
obyvatel; z evidence obyvatel budou poskytovány pouze tzv. historické údaje a údaje, které nebudou vedeny jako referenční; údaje o cizincích
budou nadále poskytovány přímo z cizineckého
informačního systému.
	V souvislosti se zřízením základního registru
osob je třeba do jednotlivých předpisů promítnout změnu v označení identifikačního čísla
a změnu ve způsobu jeho přidělování.
Závěrem lze uvést, že nabytí účinnosti zákona o základních registrech a „změnového“ zákona se navrhuje od 1. července 2010.
Mgr. Jan Břeň
vedoucí oddělení legislativy
eGovernmentu a informatiky
odbor legislativy
a koordinace předpisů

Kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT)
v obcích, které nejsou kontaktním místem ze
zákona, jsou stanovena vyhláškou. V současné době platná vyhláška č. 324/2008 Sb.
(o kontaktních místech veřejné správy) rozšířila
seznam kontaktních míst na 1114 obecní úřadů, městských částí, obvodů územně členěných statutárních měst, městských částí hlavního města Prahy a 39 zastupitelských úřadů.
Vzhledem k vypsané výzvě č. 02 eGovernment-Czech POINT, mohou obce požádat
o finanční prostředky ze strukturálních fondů
EU na zřízení nového pracoviště či upgrade
stávajícího. V případě podání takovéto žádosti
budou zařazeny do nově připravované vyhlášky a nemusí o to samostatně žádat. Naopak obce, které se rozhodnou zřídit si takové
pracoviště z vlastních zdrojů, musí o zařazení
do připravované vyhlášky požádat na adrese: Ministerstvo vnitra, Odbor územní veřejné
správy, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.
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Příprava na datové schránky

Co se skrývá pod pojmem VIRTUOS

Na to jsme se zeptali vedoucího odboru informatiky
Plzeňského kraje Ing. Václava Koudeleho.

Jednoduše řečeno je to elektronická služba, která umožňuje komunikovat občanům s veřejnou správou nebo
úřadům navzájem. Službu pro občany a firmy provozuje Plzeňský kraj a připravil ji ve spolupráci s městy
a obcemi a s Ministerstvem vnitra. Virtuos vznikl primárně jako pomoc Plzeňského kraje obcím na jeho území
s tím, že ho mohou používat i obce mimo území Plzeňského kraje.

Jak může VIRTUOS pomoci při jednání s úřady?
Především vám umožní přestat chodit na úřad
a tam, kde to jde, vyřídit příslušnou záležitost elektronicky – VIRTUOSem, prostřednictvím internetu.
Pro případ, že na úřad přece jen musíte, ale nechce
se vám stát ve frontě, vám rezervuje přesný čas pro
návštěvu u přepážky nebo u konkrétního úředníka.
Jeho prostřednictvím můžete také sledovat, v jaké
fázi řízení je vaše žádost – to platí nejen pro elektronicky zaslané žádosti, ale i pro klasická „papírová“
podání. A navíc: každý úřad, který používá
VIRTUOS, je občanům k dispozici 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu!
Je systém těžké používat?
Pokud umíte z počítače poslat e-mail nebo používat
elektronické bankovnictví, bude pro vás zacházení
s VIRTUOSem snadné.

Anketa

Jakou právní závaznost má komunikace pro
střednictvím VIRTUOSu?
Všechna podání, která občan na úřady systémem
VIRTUOS pošle, mají stejnou právní závaznost jako
ta, jež na úřad přijdou v klasické „papírové“ formě.
Podání v elektronické formě musí být podle správního řádu opatřena elektronickým podpisem, to
ovšem mění datové schránky, které otevírají pro VIRTUOS velký prostor.
Kolik používání VIRTUOSu stojí?
Pro občany je služba VIRTUOS zdarma. Města
a obce mimo hranice Plzeňského kraje stojí přibližně
5 Kč na obyvatele a rok, zato města a obce v Plzeňském kraji ho mají na rok zdarma.
Co je potřeba pro používání systému udělat?
Stačí se zaregistrovat buď jako nový uživatel systému VIRTUOS, nebo na stránkách vašeho města či
obce zapojených do projektu. Po vyplnění základních identifikačních údajů vám VIRTUOS sdělí, že si
musíte na úřadě osobně aktivovat uživatelské jméno
a heslo do systému. Poté stačí jen zajít na městský
nebo obecní úřad (nebo kterýkoli jiný úřad zapojený
do systému), kde si ověří vaši totožnost a po podpisu smlouvy vám aktivují přístupový kód. Musíte mít

platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud
byste přece jenom měli z registrace obavy, na úřadě
vám s ní pomohou. Jestliže vlastníte elektronický
podpis vydaný akreditovanou certifikační autoritou,
nemusíte se na úřad vůbec obtěžovat, účet do VIRTUOSu si můžete vytvořit sami. A chcete-li začít
využívat systém VIRTUOS jako obec, stačí poslat
e-mail na adresu info@evirtuos.cz.
Co má město nebo obec v rámci VIRTUOSu
k dispozici?
Kromě zákonných povinností, jako je elektronická
podatelna, elektronická úřední deska a životní situace, může využívat elektronickou spisovou službu,
elektronické formuláře, rezervaci času návštěvy
úřadu, nově připravujeme i možnost hradit správní
poplatky prostřednictvím SMS. To vše za výše zmíněnou cenu.
Jak souvisí VIRTUOS s Czech POINTem?
Virtuos je pravděpodobně jediný informační systém
samospráv, který je integrovaný s Czech POINTem;
oba systémy jsou propojeny tak, aby byla občanům
poskytnuta co nejkomplexnější služba. Úředník, který pracuje v Czech POINTu a současně ve VIRTUOSu, má do obou systémů jedno jméno a heslo.

Lucie Moudrá, Úřad městského
obvodu Ústí nad Labem-Střekov,
úřednice

Zdeněk Putna, Úřad městského
obvodu Ústí nad Labem-Střekov,
oddělení přestupků
Jak jste se dozvěděl o datových schránkách?
Dozvěděl jsem se o nich z tisku.

Jak si představujete datové schránky?
Vím, že je to jakési elektronické úložiště, které supluje
doručované obálky.

Jak jste se dozvěděla o datových schránkách?
O datových schránkách jsem se nejvíce informací
dozvěděla z eGON NEWS. Chtěla jsem navštívit semináře, které se konaly v únoru v Ústí nad Labem, ale
bohužel se mi to nehodilo. Něco jsem se také dočetla
a doslechla z médií.

Jak budou fungovat?
Odhaduji to tak, že část doručovaných záležitostí,
které obec řeší formou posílání poštou, bude moci
řešit elektronickou cestou. Je to substituce, jinak si to
nepředstavuji.

Co od nich očekáváte?
Osobně od nich očekávám větší pracovní nasazení.
Netuším. jak budou datové schránky využívat klienti,
to ukáže až čas, ale myslím si, že tato služba nebude
vůbec zbytečnou záležitostí.

Je informovanost o datových schránkám do
statečná?
Na obecní úřady se dostává informací dost – postupně a průběžně, každý si vybere, co potřebuje. Podle
mého názoru je to dostačující.

Uvažujete jako fyzická osoba o zřízení datové
schránky?
Osobně se datové schránky momentálně využívat
nechystám. Možná později z praxe zjistím, jak jsou
užitečné, a já si svou schránku založím.

Pavel Štefl, Obecní úřad Povrly,
tajemník

Co od nich očekáváte?
Očekávám zejména rychlejší způsob toku dokumentů mezi orgány veřejné správy a snadnější způsob garantovaného doručování právnickým a některým fyzickým osobám. Bude to krok
ke zjednodušení komunikace právnických osob
s orgány místní správy, samosprávy a jiných veřejných institucí.
Uvažujete jako fyzická osoba o zřízení datové
schránky?
Jako fyzická osoba pobírající příjmy ze závislé činnosti nemám tolik žádostí vůči institucím,
takže zatím založení vlastní datové schránky nezvažuji.

Přibližte nám – laikům, jak služba funguje.
Udělám to na příkladu: když chci porazit strom
(od určité velikosti se musí žádat povolení), stačí vyplnit a odeslat elektronický formulář. Díky VIRTUOSu
nemusím přemýšlet o ničem dalším, jen si vyberu,
co mě zajímá, vyplním příslušný formulář a systém
Virtuos sám žádost odešle na věcně a místně
příslušný úřad – v tomto případě podle místa, kde se
strom nachází.
Plánujete v blízké době nějaká rozšíření?
VIRTUOS bude přizpůsoben datovým schránkám
tak, aby s nimi uměl komunikovat, a to nejpozději
do účinnosti zákona. Žádné další rozšiřování zatím
neplánujeme, protože nastavení systému odpovídá tomu, co od něj požadujeme. Možná později…
Zaznamenali jste zájem z jiných krajů, komuni
kujete s některými z nich?
Komunikujeme a to je další důkaz, že to, co jsme
dělali, má smysl. V této chvíli evidujeme asi deset
žádostí od měst a obcí mimo území Plzeňského kraje, které chtějí náš systém také využívat. Kdokoli se
bude chtít o VIRTUOSu dozvědět víc, veškeré informace najde na www.evirtuos.cz.
Redakce

Vladimír Svoboda, Hradec Králové,
Odbor samosprávných činností
města, oddělení stavebního úřadu
obcí
Jak jste se dozvěděl o datových schránkách?
Zhruba před měsícem mi řekl můj nadřízený, že se
něco takového chystá.
Co od nich očekáváte?
Očekávám hlavně zkrácení doby při vyřizování
jednotlivých žádostí a úsporu financí za poštovné.
Pochyby mám v případě odvolání o prokazování
dne doručení. Tato otázka se sice řeší otevřením
schránky, ale zajímavé bude, jak se na to budou
dívat soudy.
Uvažujete jako fyzická osoba o zřízení datové
schránky?
Prozatím neuvažuji.
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Digitální mapa veřejné správy
Jedním ze základních strategických cílů, ke kterým
směřuje činnost Ministerstva vnitra, je dosažení
efektivní veřejné správy. V rámci procesu dynamického zavádění principů eGovernmentu do oblasti
veřejné správy, který je reprezentován především
zákonem o eGovernmentu, budováním soustavy
čtyř základních registrů a jejich efektivního využívání v oblasti veřejné správy, neodkladně vyvstává potřeba mít v co nejkratší době k dispozici co
nejvíce dat za celé území ČR v digitální podobě,
aby mohlo být co největší množství agend veřejné
správy elektronizováno. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který jako jediný ze
čtyř základních registrů veřejné správy obsahuje
údaje zobrazitelné na území ČR, je předstupněm
na cestě ke komplexnímu pojetí informačních systémů, přičemž se v zákoně předpokládá, že jeho
územní prvky budou zobrazovány nad mapami

státního mapového díla nebo nad digitální mapou
veřejné správy. V současné době nejsou k dispozici prostorová data katastru nemovitostí v digitální podobě za celé území České republiky, což
ztěžuje elektronizaci těch agend veřejné správy,
při jejichž výkonu jsou tato data využívána. Klíčové
subjekty veřejné správy, v jejichž gesci je nakládání s prostorovými daty, navrhly jako rychlé řešení
této nepříznivé situace vybudovat ve vzájemné
spolupráci a za koordinace Ministerstva vnitra tzv.
digitální mapu veřejné správy (dále jen DMVS),
která bude sloužit jako prezentační vrstva agend
veřejné správy, tedy ke grafické interpretaci popisných údajů agend veřejné správy. Základem DMVS
budou existující digitální mapové podklady Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na celém
území České republiky. DMVS vznikne složením
digitálních ortofotomap, existujících digitálních

a digitalizovaných katastrálních map, digitálních
účelových katastrálních map, které byly a budou
vytvořeny v rámci činnosti samosprávy, a digitálních technických map, vytvořených v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí. Bude nastaven
pravidelný systém aktualizace subjekty samosprávy, především činností stavebních úřadů. Systém
bude distribuován prostřednictvím 14 regionálních
datových skladů. Hlavním cílem projektu DMVS je
zajistit garantovaná, jednotná data pro konzistentní
výkon příslušných agend veřejné správy v území.
Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné
správy a občané, DMVS bude základním zdrojem
jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky.
RNDr. Eva Kubátová,
odbor realizace projektů eGovernment

Smlouvy se společností Microsoft znamenají úspory
Na základě rozhodnutí vlády České republiky uzavřelo Ministerstvo vnitra se společností Microsoft
soustavu rámcových obchodních a servisních
smluv, které přinesou orgánům veřejné správy
a vzdělávacím institucím významnou úsporu nákladů při nákupu a legalizaci softwarových produktů této firmy. Spolupráce s firmou Microsoft tak
přispěje k modernizaci programového vybavení
jmenovaných subjektů a díky centrálně sjednaným
podmínkám také k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Uzavřené smlouvy nahrazují smlouvy, které v roce 2005
uzavřelo Ministerstvo informatiky.
Společnost Microsoft byla vybrána na základě rozsáhlého spektra produktů, dlouhodobě a v širokém
měřítku využívaných v celé společnosti i ve veřejné
správě.

Úspory mohou přinést hromadné nákupy produktů
s uplatněním množstevních slev, resp. hromadné
nákupy licencí nejběžněji užívaného softwaru, kdy
lze s rostoucím množstvím zakoupených licencí
dosáhnout významně výhodnějších cenových podmínek i dalších licenčních benefitů.
Proto byla mezi státem a společností Microsoft
uzavřena v roce 2008 nová smlouva o strategické spolupráci a na ni navazující soustava smluv,
umožňující volbu ze dvou licenčních modelů. Jako
prioritní byl zvolen model Microsoft Enterprise
Agreement. Licenční smlouva Enterprise slouží k zastřešení všech subjektů veřejné správy,
čímž je zajištěna jednoduchost, transparentnost
i oboustranná výhodnost smluvního vztahu. Přitom je však třeba zdůraznit, že smlouva žádným
způsobem nevytváří ani nepodporuje monopolní

postavení společnosti Microsoft, neobsahuje žádnou diskriminační podmínku, která by znemožňovala či omezovala nákup programového vybavení
jiného výrobce nebo dodavatele.
Ve smyslu zmíněného usnesení vlády a soustavy uzavřených, resp. postupně uzavíraných smluv
a dohod jsou smluvní podmínky spolupráce s firmou Microsoft oboustranně plněny. Oproti dříve
hojněji využívaným smlouvám Microsoft Select
má současný model některé výhody, mj. i v garanci cen po celou dobu trvání smlouvy, což nyní,
v období pokračující ekonomické krize, bezesporu
nabývá na významu.
V současné době je předpokládaný objem nákupu lehce překročen, licencemi je již pokryto přes
44 000 PC ve veřejné správě.
RNDr. Pavel Bureš

Více informací týkajících se smluv najdete na: http://www.mvcr.cz/clanek/smlouvy-se-spolecnosti-microsoft-smlouvy-se-spolecnosti-microsoft.aspx.

eGON se učí nová slova
A
AIFO (agendový identifikátor fyzické osoby) –
neveřejný identifikátor, 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 je využíván 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
C
centrální místo služeb (CMS) – vytváří základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury
veřejné správy. Bude realizovat služby pro výměnu
dat a služeb mezi jednotlivými informačními systémy
veřejné správy, resp. bude umožňovat, aby každý zaměstnanec a úředník veřejné správy získal prostřednictvím CMS efektivnější přístup k informacím, na které má podle platné právní úpravy nárok
centrální registrační místo – speciální pracoviště zřizované při živnostenských úřadech, kde může
klient při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení a podání i vůči dalším
správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce,
a to pomocí tzv. jednotného registračního formuláře.
Tuto funkci splňují také pracoviště Czech POINT
D
datová schránka (též eBox) – elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné
moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci
a k elektronickým úkonům mezi orgány veřejné moci
digitální certifikát – je datová struktura identifikující jejího držitele; tato datová struktura bývá uložena v souboru nebo na hardwaru zařízení; digitální
certifikát je určen k podepisování a šifrování dat, jeho
podobu stanoví norma X.509

E
eLegislativa – využívání nástrojů ICT v legislativním
procesu, včetně tvorby a dostupnosti legislativního
procesu a podpory její srozumitelnosti
elektronický podpis (ePodpis) – obsahuje elektronické identifikační údaje autora (odesílatele, adresu, sídlo, rodné nebo identifikační číslo) připojené
k elektronickému dokumentu; 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
eOP – elektronický občanský průkaz je univerzální
identifikační doklad občana, který 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. Je také určen pro elektronickou komunikaci občana s informačními systémy veřejné správy
eObec – modul elektronické spisové služby, který
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, 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

K
kód agendy – veřejný identifikátor, který je jednoznačně přiřazen záznamu o agendě v číselníku
agend v základním registru práv a povinností
komerční podpis – vhodný pro použití v uzavřených systémech, kde je mezi účastníky bezpečné komunikace současně uzavřena smlouva,
řešící mimo jiné i podmínky komunikace; v daném
případě jej lze použít pro tvorbu elektronického
podpisu
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, 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
referenční údaj – údaj vedený v základním registru, který zákon upravující vedení příslušného registru jako referenční údaj označuje
S
Správa základních registrů – úřad, spravující informační systém základních registrů
správce agendového informačního systé
mu – zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým
informačním systémem a informačním systémem
základních registrů za účelem zapisování referenčních údajů
Z
ZIFO (zdrojový identifikátor fyzické osoby)
– 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
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Konec analogu
se blíží

Vypnutí analogového televizního vysílání se blíží.
Podle technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální
budou postupně odpojovány analogické vysílače.
Nejvíce změn nás čeká v letech 2009–2010, kdy
se zvýší pokrytí obyvatelstva digitálním vysíláním
na více než 90 %. Úplný přechod by měl být podle
plánu dokončen v roce 2012, například Prahu čeká
již tento rok. Jako první skončí 30. dubna analogové
vysílání z vysílače Praha Žižkov, v říjnu potom i z vysílače Cukrák. Naopak v Královéhradeckém kraji
poběží analogové vysílání ještě do června 2011, kdy
bude definitivně vypnut analogový signál z vysílačů
Pardubice – Krásné, Trutnov – Černá Hora, Rychnov
nad Kněžnou – Litický Chlum i Liberec – Ještěd.
Všechny potřebné informace o přechodu na digitální televizní vysílání je možné získat na webových
stránkách www.digitalne.tv nebo na bezplatné infolince 800 90 60 30. Infolinka je v provozu každý
všední den od 8 do 19 hodin. U webových stránek
stojí za zmínku interaktivní funkce, kdy můžete zadat název obce přímo na homepage a ihned zjistíte, které termíny vypínání analogového signálu se
týkají právě vás.
Ing. Zdeněk Duspiva, Kancelář NMV pro VS,
informatiku, legislativu a archivnictví

Užitečné odkazy
http://www.mvcr.cz
Web Ministerstva vnitra ČR. Zveřejňuje tiskové zprávy, souhrnné informace o projektech a činnostech
Ministerstva vnitra (volby, rady občanům v různých
životních situacích atd.) a o aktivitách MV v rámci EU,
strukturálních fondech a komunitárních programech.
http://www.smartadministration.cz
Web Ministerstva vnitra ČR poskytující informace o elektronizaci veřejné správy. Zastřešuje portál
o projektech v oblasti eGovernmentu s informacemi o legislativě, vládních usneseních a kalendáři akcí
souvisejících s implementací efektivní veřejné správy.
http://www.czechpoint.cz
Mapa kontaktních míst Czech POINT, detailní informace o službách nabízených na Czech POINTech,
statistiky, novinky a e-shop.
http://www.egoncentrum.cz
Stránky věnované implementaci eGovernmentu určené pro přímé sdílení a výměnu zkušeností.
http://www.datoveschranky.info
Informační web veřejné správy o datových schránkách. Možnost jejich založení, zprovoznění, často
kladené dotazy a kontakt na zřizovatele datových
stránek. Informace orientované na jednotlivé skupiny uživatelů, kterými jsou občané, právnické osoby,
živnostníci, orgány veřejné moci.
http://www.epusa.cz
Elektronický portál územních samospráv, který obsahuje kontaktní informace pro samosprávné orgány
veřejné správy. Systém umožňuje vyhledání kontaktních údajů pro všechny kraje a obce ČR. Změna údajů je možná pro autorizované přístupy. Systém spolupracuje s informačním systémem pro krizové řízení.
http://portal.gov.cz
Portál veřejné správy České republiky. Mezi jinými
informacemi nabízí základní i aktuální informace
o veřejné správě včetně slovníku nejčastěji používaných pojmů, seznam úřadů působících v dané obci
či městě doplněný základními statistickými údaji,
umožňuje vyhledávání ve znění zákonů. Součástí portálu je i aplikace podání, sloužící k registraci
uživatelů, kteří chtějí využívat elektronické služby
poskytované veřejnou správou v České republice.
http://www.institutpraha.cz
Webové stránky Institutu pro místní správu obsahují nabídku vzdělávacích a e-learningových kurzů
pro samosprávné orgány.

