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1 ÚVOD 

Pod pojmem eGovernment si lze vysvětlit jako modernizaci veřejné správy s vyuţitím nových 

informačních a komunikačních technologií. Česká eGovernment strategie byla poprvé 

stanovena ve Státní informační politice v roce 1999. 

Jedním ze základních cílů strategie e-Czech 2006 (dokument s názvem Státní 

informační a komunikační politika) je moderní on-line veřejná sluţba. Stanoveny v něm byly 

tři prioritní oblasti činností: elektronické sluţby veřejné správy, elektronické zadávání 

veřejných zakázek, eHealth. Strategie, která byla přijata, je v souladu s prioritami Evropské 

unie odráţí situaci v České republice. Koncepce rozvoje českého eGovernmentu 

je součástí strategie Smart Administration pro období let 2007-2015, kde jsou popsány plány 

pro celkový rozvoj a modernizaci veřejné správy. 

eGovernment je prostředek k odstranění nadbytečného "papírování", ulehčení styku 

občana s veřejnou správou, zlepšování komunikace uvnitř veřejné správy a v neposlední řadě 

také způsob, jak sníţit administrativní náklady. Hlavním cílem eGovernmentu je motto:  

“Nechť místo občana obíhají data (a úředníci) …“. Je nesmyslné, aby občané při podáních 

na úřady a soudy museli neustále prokazovat skutečnosti, které si úřad můţe sám ověřit 

ve státem vedených databázích. 

Tématem bakalářské práce je Elektronické doručování ve státní správě, konkrétně 

v podmínkách Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava – Město (dále OSSZ Ostrava). 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit přínos zavedení datových schránek v podmínkách 

OSSZ Ostrava v letech 2008 – 2012, a to s ohledem na výdaje vynakládané na poštovné.  

Pro zhodnocení výdajů, týkajících se poštovních sluţeb, byla pouţita komparativní 

analýza. Byly porovnány výdaje OSSZ Ostrava vynaloţené na poštovní sluţby za období let 

2008 – 2012, tzn. vynaloţené výdaje na poštovné před i po zavedení datových schránek. Dále 

byla metoda komparativní analýzy pouţita při porovnání vývoje odeslané a přijaté v digitální 

a analogové (listinné) podobě za sledované období. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichţ první kapitola je tento Úvod  

a pátá kapitola je věnována Závěru. 
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Druhá kapitola se zabývá teoretickou části, je zaměřena na organizaci a úkoly státní 

správy. Je zde definován  eGovernment ve veřejné správě a podrobně se věnuje nástrojům, 

které má eGovernment k dispozici.  

Třetí kapitola přiblíţí Českou správu sociálního zabezpečení, organizační 

strukturu OSSZ Ostrava, její poslání a úkoly. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na dopad zavedení datových schránek v podmínkách 

OSSZ Ostrava. Analyzuje přijatou a odeslanou poštu v období let 2008 – 2012, dále  

je srovnáván objem odeslané a doručené pošty ve formě analogových dokumentů 

s digitálními, a to z pohledu jak České pošty, s. p. tak prostřednictvím datových schránek. 

Rovněţ je zhodnocen finanční dopad zavedení datových schránek ve sledovaném pětiletém 

období 2008 - 2012. 

K vypracování bakalářské práce byla pouţita odborná literatura zabývající  

se problematikou státní správy a eGovernmentu, platná legislativa České republiky, informace 

z elektronických zdrojů státních či soukromých institucí a interní dokumenty České správy 

sociálního zabezpečení. Úplný výčet pouţitých zdrojů bakalářské práce je uveden v seznamu 

pouţité literatury v závěrečné části práce. 
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2  EGOVERNMENT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

Dle slovníku spisovné češtiny se správou myslí vedení, řízení (nějaké věci, záleţitosti); úřad, 

orgán, osoby vykonávající takové řízení, pečující o něco. J. Praţák definoval správu 

v obecném smyslu jako: „činnost nesoucí se za trvalým účelem řídit ty které záležitosti
1
.“ 

Správu obecně charakterizujeme jako záměrnou činnost, která sleduje dosaţení určitého cíle 

ať uţ soukromého, nebo veřejného. 

Státní správa je významnou součástí veřejné správy viz obr. 2.1. Veřejná správa patří 

mezi základní pojmy správního práva. V současné době se veřejnou správou rozumí správa 

veřejných záleţitostí uskutečňovaných v rozhodující míře jako projev výkonné moci ve státě. 

E. Horzinková chápe veřejnou správu takto: „Veřejná správa aktivně organizuje nejrůznější 

společenské situace. Můžeme ji obecně vymezit jako správu veřejných záležitostí vykonávanou 

subjekty veřejné správy a jejich orgány
2
.“ Veřejnou správu lze vymezit ve smyslu formálním 

(organizačním) nebo materiálním (funkčním). 

D. Hendrych rozdělil veřejnou správu z pohledu materiálního a organizačního.
3
  

Základním hlediskem funkčního (materiální) pojetí je chápání veřejné správy jako 

činnosti státních nebo jiných institucí či subjektů veřejné moci, kterým byl propůjčen k plnění 

veřejných úkolů výkon veřejné správy a svým obsahem není činnosti zákonodárnou  

ani soudní. Tento druh činnosti můţeme formulovat jak pozitivně, tak negativně.  

Pozitivní vymezení veřejné správy je velmi sloţité definovat. Lze je definovat jako: 

„Činnosti, při jejímž jsou správní úřady (orgány) vázány ve své činnosti nejen právními 

předpisy, ale též rozhodnutím vyšších úřadů (orgánů)
4
“. Toto vymezení platí pro největší část 

veřejné správy a to i pro státní správu.        

Negativní materiální pojetí veřejné správy popisuje D. Hendrych takto: „Veřejná správa 

je souhrnem činností, které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví“
5
. Jakékoliv 

negativní vymezení veřejné správy vychází z toho, ţe veřejná správa je činností, jejímţ 

nositelem je stát.        

                                                             
1 PRAŢÁK, Jiří. Právo veřejné. Díl druhý: právo správní. (1905, s. 1). 
2 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2010, s. 11). 
3 HENDRYCH, Dušan. Správní právo – Obecná část. (2012, s. 6). 
4 Tamtéţ. (2012, s. 6). 
5 Tamtéţ. (2012, s. 6). 



 

7 
 

V organizačním (formální, institucionální) pojetí správy je důraz kladen na instituce, 

které řeší určité veřejné úkoly, jestliţe nejsou svěřeny parlamentu nebo soudům. J Hoetzel  

ji definoval jako činnosti orgánů, které označujeme jako správní úřady. 

Materiální a formální pojetí veřejné správy se zcela nekryjí a lze je vymezit  

jak pozitivně, tak negativně. Pro materiální vymezení je významným kritériem druh činnosti – 

spravování a ne charakter instituce, která je vykonává. Ve formálním pojetí je nejdůleţitějším 

znakem povaha instituce a její veřejné úkoly, které má plnit a které jsou jí přikázány
6
.   

Veřejná správa se můţe rozdělovat podle těchto různých hledisek: 

 organizační uspořádání, 

 právní formy, 

 úkoly veřejné správy. 

Podle názoru odborníků se veřejná správa dělí většinou na státní správu, samosprávu  

a ostatní veřejnou správu, dle povahy nositele veřejné moci
7
. Na Obr. 2.1 je znázorněno 

dělení veřejné správy v České republice. 

Obr. 2.1 Orientační dělení veřejné správy v České republice 

 

Zdroj: Upraveno dle HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 

(2010).  

 

                                                             
6 Tamtéţ. (2012, s. 5-7). 
7 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. (2009, s. 19). 

veřejná správa 

státní správa 

ústřední 
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Samosprávu lze chápat jako projev decentralizace správy. Výkony určitých veřejných 

záleţitostí, které jinak vykonávají správní úřady, bývají přeneseny na subjekty odlišné  

od státu, jsou to většinou veřejnoprávní korporace. Do jejich samosprávné činnosti  

je zasahováno pouze na základě zákona. Samospráva je dělena na samosprávu územní, 

samosprávu zájmovou a ostatní samosprávu
8
.  

Ústava České republiky (dále jen ČR) vychází z toho, ţe územní samospráva  

je členěna na obce a kraje. Obce jsou základními územními samosprávnými celky a kraje jsou 

vyššími územními samosprávnými celky
9
.  

Zájmová samospráva je v České republice zastoupena stavovskými komorami 

s obligatorním členstvím, ostatními stavovskými komorami s dobrovolným členstvím  

a veřejnými vysokými školami
10

.  

V České republice existuje celkem 12 profesních komor s povinným členstvím. Pojem 

povinného členství znamená, ţe daný člověk po získání oprávnění k výkonu dané profese  

se musí stát členem komory, jinak totiţ dané povolání nemůţe vykonávat. Ztráta členství  

v komoře tedy mimo jiné také znamená zánik oprávnění danou profesi vykonávat.  

Mezi komory s povinným členstvím patří Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, 

Notářská komora, Exekutorská komora České republiky.  

Profesní komory s nepovinným členstvím jsou Hospodářská a Agrární komora.  

V tomto případě se jedná o hospodářské komory, které sdruţují podnikatele na principu 

dobrovolnosti. Jejich význam je natolik veliký, ţe jejich ustavení a vnitřní poměry jsou 

upraveny zákonem.  

Veřejnou správou vykonávanou státem je státní správa, která je nezastupitelnou 

součástí veřejné správy v kaţdém státě. Je odvozena od podstaty a způsobu uplatňování státní 

moci, poslání státu a jeho postavení. Funkcí státní správy je uskutečňování výkonné moci 

státu. Je mocensko-ochranou a organizující činností státu, která zahrnuje sloţky regulace  

a klasického řízení. S její organizující povahou jsou propojeny řídící sloţky státní správy  

a ukazují se v jejím cílovém zaměření. Nově dosahované cíle jsou účelem konání státní 

                                                             
8 Tamtéţ. (2009, s. 298-301). 
9 HENDRYCH, Dušan. Správní právo – Obecná část. (2012, s. 133). 
10 Tamtéţ. (2012, s. 167). 
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správy. Usměrňovací prvky jsou uplatňovány v souvislosti s jejím mocensko-ochranným 

působením. Úkolem řízení je udrţení ţádoucího stavu v určitých hranicích
11

. 

2.1 Organizace a úkoly státní správy 

Státní správa se dělí dle subjektů, které ji vykonávají, a to na státní správu přímou  

a nepřímou, nebo je její výkon svěřený fyzické nebo soukromé právnické osobě dle zákona.
12

 

Přímí vykonavatelé státní správy jsou orgány státu nebo správní úřady, jako 

organizační sloţky státu. Je tím myšlena vláda, ministerstva, jiné správní úřady, veřejné 

ozbrojené sbory nebo jiné veřejné sbory a také státní úřady, které vykonávají státní správu 

mimo její organizační soustavu, které jsou nazývány jako nezávislé správní úřady. Vláda  

je z Ústavy vrcholným orgánem moci, je kolegiálním orgánem, který rozhoduje ve sboru 

formou usnesení. K přijetí usnesení je třeba vţdy nadpoloviční většiny všech jejich členů.  

Ministerstva jsou ústředním správním úřadem s věcnou působností.  

Správní úřady s celostátní působností řízené vládou jsou nazývány ústřední správní 

úřady. Úřady se zaměřují především na odborně technickou problematiku. Do této skupiny 

jsou řazeny např.: Český statistický úřad, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe.  

Existují rovněţ správní úřady s celostátní působností řízené ministerstvy.  Rozdíl mezi 

úřady spočívá v rozsahu jejich pravomocí. Správní úřady s celostátní působností řízené 

ministerstvy nemohou vydávat právní předpisy, ale i tak mají významné správní a kontrolní 

funkce například v oblasti sociální péče, daní a poplatků, na úseku celnictví, potravinářského 

průmyslu, ochrany ţivotního prostředí, telekomunikací, energetiky a dopravy. Například  

je zde Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce, Puncovní úřad, Státní 

veterinární správa, Česká obchodní inspekce, tyto správní úřady se mohou dále oblastně členit 

a vytvářet si své územní sloţky.  

Za určitých okolností mohou být vykonavateli státní správy také veřejné ozbrojené 

sbory (např. Policie ČR) nebo veřejně neozbrojené sbory (např. Hasičský záchranný sbor)
13

.  

                                                             
11 PRŮCHA, Petr. Správní právo – obecná část (2007, s. 59). 
12 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. (2009, s. 19). 
13 HENDRYCH, Dušan. Správní právo – Obecná část. (2012, s. 118-123). 



 

10 
 

Podle D. Hendrycha jsou nepřímí vykonavatelé státní správy: „ Orgány jiných 

právních subjektů než stát, na které byl zákonem nebo rozhodnutím učiněným na základě 

zákona delegován výkon státní správy. Delegace může spočívat v přenesení nebo propůjčení 

výkonu státní správy se všemi atributy, které s rozsahem delegace souvisejí 
14

.“ Územní 

samosprávné celky (obec, kraj) vykonávají výkon státní správy v přenesené působnosti,  

coţ je zásadní forma delegace výkonu státní správy. 

Přenesená působnost je v obvodech územně správních celků (obcí a krajů) prováděna:  

 pokud byl zákonem přenesen výkon státní správy obecním úřadem nebo jiným 

orgánem obce; 

 jiným orgánem kraje v rozsahu stanoveném zákonem nebo krajským úřadem; 

 speciální orgány - regiony soudrţnosti zřízené ke koordinaci hospodářské  

a sociální soudrţnosti, pokud jde o vyuţívání strukturálních fondů Evropských 

společenství.  Zákonem bylo konstituováno 8 regionů soudrţnosti, které jsou 

stejné s územními statistickými jednotkami NUTS2. Právnickými osobami 

regiony soudrţnosti nejsou, avšak orgány jsou konstituovány zákonem  

ke koordinaci regionálního rozvoje.
15

   

Úkoly veřejné správy jsou podstatou jakéhokoliv uspořádání veřejné správy, včetně 

její organizační výstavby. Plnění úkolů je cílem veřejné správy a důleţitým kritériem jejího 

hodnocení. Dle D. Hendrycha: „Úkoly veřejné správy představují záležitosti, které jsou 

středem pozornosti celého státního společenství nebo jeho relevantních částí (regiónu, města, 

vysoké školy apod.) a odpovídají a jsou spojeny s dlouhodobými cíly, o nichž ve společenství 

bylo dosaženo shody, že jde o cíle sledující veřejné zájmy, a proto byly politicky deklarovány 

jako veřejné úkoly a takto vymezeny, včetně jejich významnosti a posloupnosti plnění.“
16

   

U veřejných úkolů lze v základě rozeznávat dvě tendence. První tendence přičítá 

veřejné správě „morální povinnost“ pečovat o veřejné „blaho“ tam, kde chybí jiný subjekt, 

který by vyhovoval poţadavkům na poskytování sluţeb veřejnosti. Druhá tendence uznává 

sice potřebu zabezpečit veřejné sluţby, resp. úkoly autoritativně prohlášené za veřejné,  

ale toto zabezpečení má spočívat spíše v řízení, koordinaci a organizaci poskytování sluţeb 

neţ v jejich přímém poskytování. V současné době se spíše prosazuje tendence, ţe veřejná 

                                                             
14 HENDRYCH, Dušan. Správní věda – Teorie veřejné správy. (2009, s. 147). 
15 Tamtéţ. (2009, s. 147-148). 
16 Tamtéţ. (2009, s. 65). 
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správa je sluţbou veřejnosti, avšak to neznamená, ţe je povinna tuto sluţbu vykonávat svými 

orgány nebo zařízeními.  

Úkoly veřejné správy nelze zaměňovat s jejími cíly. Cíle představují ţádaný stav, úkoly 

tvoří podstatu jednání, které má vést k dosaţení cíle jako ţádoucího stavu.  

Veřejný úkol jako pojem není pevný a je poplatný historickým změnám. Veřejné úkoly 

lze dle D. Hendrycha charakterizovat takto: “Jsou to úkoly ve veřejném zájmu,  

které uskutečňují vykonavatelé veřejné moci, nebo jiné oprávněné subjekty přímo ze zákona 

nebo na základě rozhodováním orgánu, který disponuje ze zákona pravomoci tak činit.
17

“ 

Některé veřejné úkoly plní paralelně instituce soukromé i veřejné a to hlavně v oblastech, 

které vyţadují zvláštní organizační formy poskytovaných sluţeb např. televize, rozhlas, 

školská a zdravotnická zařízení.  

Úkoly veřejné správy je moţné dělit z různých hledisek. Základním dělením obvykle 

povaţujeme dělení podle obsahu nebo podle formy. Z hlediska obsahu rozdělujeme úkoly 

podle toho, ve které oblasti veřejné správy se zabezpečují.  

Za základní dělení můţeme povaţovat tyto oblasti:  

 oblast správně politická, 

 oblast správně hospodářská, 

 oblast sociální a kulturní. 

Oblasti lze zpravidla dále ještě dělit například na školství, zdravotnictví, kulturu etc. 

Z hlediska dělení úkolů veřejné správy dle formy má nápomoci k objasnění průběhu 

správní činnosti a její struktury při plnění úkolů a k hledání společných znaků celé správní 

činností.  

Jsou moţné tyto moţnosti rozdělení:  

 činnost veřejné správy se rozdělí podle podoby, v nichţ je vyjádřen výsledek 

určité správní činnosti - jde o formu rozhodnutí správního orgánu, 

 správní činnosti jako odlišné rozhodovací procesy, které se uzavírají  

na různých úrovních, ale jejich průběh ve fázích je jednotně upraven, 

                                                             
17 Tamtéţ. (2009, s. 67). 
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 druh veřejného úkolu a jeho kvality – k uskutečnění se vyţadují vrchnostenské 

či nevrchnostenské prostředky.
18

  

2.2 eGovernment 

Pojem eGovernment (v překladu eVláda, elektronická vláda) je vnímán jednotlivými 

autory různými definicemi. Ministerstvo vnitra ČR definuje eGovernment: „eGovernment 

představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních 

technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější  

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

veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům.
19

“ Dle Z. Vaníčka lze eGovernment definovat 

jako: “Sérii procesů, vedoucích k výkonu státní správy a samosprávy a uplatňování 

občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými 

prostředky
20

.“    

eGovernment lze vymezit obecně jako praktickou realizaci veřejné správy,  

kdy prostřednictvím vyuţívání komunikačních a informačních technologií poskytuje 

občanům, soukromým organizacím a jiným veřejným institucím výměnu informací a přispívá 

tím ke zvyšování vnitřní efektivity a k dosahování rychlé, dostupné a kvalitní informační 

sluţby.  

Základní funkcí a smyslem eGovernmentu je poskytnout občanům, respektive různým 

subjektům soukromého práva, větší pohodlí při jednání se státem a jeho orgány a to tak,  

ţe urychlí a zjednoduší spojení podnikatelských subjektů a občanů s těmito orgány. Cílem  

je podpořit demokratizaci veřejné správy a její poslání, jakoţto sluţby společnosti.   

Je to velká výhoda pro občany i pro úředníky, ti se nemusí tolik zaměstnávat „papírováním“ 

a tím získají více času pro svou práci. Zahájením eGovernmentu se můţe zavádět vývoj 

reengineeringu dílčích orgánu veřejné správy, a to znamená realizovat systémové změny 

v organizaci, aby došlo k odstranění duplicit a multiduplicit, zlepšila se příprava podkladů  

pro rozhodování a mohl se zdokonalit tok informací.
21

 

                                                             
18 HENDRYCH, Dušan. Správní věda – Teorie veřejné správy. (2009, s. 64-70). 
19 MVČR. Příloha č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního 

programu: Indikátory Prioritní osy 1a, 1b Oblasti intervence: 1.1 A, 1.1 B – Rozvoj informační společnosti ve 

veřejné správě Integrovaného operačního programu. [online]. (2011). 
20 VANÍČEK, Zdeněk. Právní aspekty eGovernmentu v České republice (2011, s. 11). 
21 MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. (2006, s. 9). 
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K hlavním výhodám elektronizace státní správy V. Lidinský 
22

 řadí:  

 sníţení počtu úředníků (z dlouhodobého hlediska také sníţení nákladů), 

 zjednodušení a zrychlení procesu poskytnutí sluţby, 

 omezení prostoru pro kontakt s konzumentem sluţby, 

 vyšší spokojenost konzumentů sluţby, 

 sníţení chybovosti poskytnutých dat.  

Z pohledu fyzické či právnické osoby elektronizací sluţby dochází:   

 k poskytování sluţby i mimo pracovní hodiny vybrané instituce, 

 ke zvýšení kvality sluţby (jednoznačná a správná data), 

 k moţnosti vzdáleného přístupu. 

eGovernment má nevýhodu především v poškození či napadení elektronicky vedených 

informačních systémů, respektive poškození jejich obsahu, úmyslné, z nedbalosti,  

anebo z jiné příčiny. Velké mnoţství informací je zásluhou moderních technologií 

shromaţďováno na jednom místě a je moţné rychle a lehce předávat informace 

prostřednictvím internetu v libovolnou dobu, kdekoliv a komukoliv na celém světě.
23

 

V dnešní době je garantem eGovernmentu Ministerstvo vnitra České republiky. 

Symboly eGovernmentu jsou eGON a Klaudie viz Obr. 2.2. 

Obr. 2.2 eGON a Klaudie jako symboly eGovernmentu 

 

Zdroj: Upraveno dle MVČR Egon a Klaudie –symboly eGovernmentu [online]. (2010).  

                                                             
22 Lidinský Vít. Elektronické služby eGovernmentu [online]. (2008). 
23 MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. (2006, s. 193). 
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 Souborný projekt elektronizace veřejné správy byl zahájen koncem roku 2006 a klade  

si za záměr zvýšit efektivitu veřejné správy a usnadnit tím ţivot občanům vyuţitím 

informačních technologií.
24

 

Oranţová postava eGONA představuje v přeneseném významu ţivý organizmus  

a jako symbol eGovermnetu představuje symbol moderního, přátelského a efektivního úřadu. 

Existence a ţivotní funkce tohoto organizmu jsou zaloţeny na dokonalém fungování všech 

jeho částí, které tvoří oběhová soustava, srdce, mozek a prsty.  

Oběhový systém eGONA tvoří komunikační struktura Informačních systémů veřejné 

správy (dále jen KIVS), která byla schválena usneseními vlády č. 1156, č. 1270, č. 1453. 

Podstatou těchto usnesení je zajištění řízení a bezpečné propojení subjektů státní správy. 

Systém zajišťuje výměnu informací těchto subjektů s ostatními subjekty prostřednictvím 

komunikační struktury EU a internetu. 

Srdce eGONA přivádí k ţivotu schválení zákona o eGovernmentu , coţ je zákon  

č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. Vytvoření optimálních podmínek je cílem tohoto zákona  

pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samostatnými. 

Mozek eGONA tvoří čtyři základní registry veřejné správy (registr obyvatel, registr 

práv a povinností, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Cílem těchto 

registrů je zabránění roztříštěnosti údajů v různých registrech, rejstřících a evidencích,  

aby byly spolehlivé a se zárukou vyuţívané ve veřejné správě. 

Czech POINTY jako Prsty eGONA zajišťují snadný kontakt občanů s veřejnou 

správou. Na jejich pobočkách lze získat na jednom místě informace o údajích v centrálních 

registrech
25

. 

Na Obr. 2.3 je znázorněno propojení jednotlivých části eGONA v celek. 

 

 

 

                                                             
24 MVČR eGON jako symbol eGovernmentu - moderního, přátelského a efektivního úřadu [online]. (2010). 
25 Tamtéţ. (2010).  
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Obr. 2.3 Jednotlivé části eGONA – oběhová soustava, srdce, mozek a prsty  

 

Zdroj: Upraveno dle MVČR eGON jako symbol eGovernmentu - moderního, přátelského a efektivního úřadu 

[online]. (2010).   

 

eGON není jediným symbolem eGovernmentu, od dne 18.04.2011 má partnerku. 

Dalším novým symbolem se stala Klaudie, moderní partnerka symbolizující prostředky cloud 

computingu. Cílem cloud computingu je zajistit, aby ICT projekty byly efektivnější  

a levnější a umoţnění přechodu od současného stavu blíţícího se správě majetku k modelu 

poskytování a odebírání sluţeb
26

.  

2.3 Nástroje eGovernmentu 

Elektronická brána do veřejné správy, to je Portál veřejné správy, který je vybudován 

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

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon říká, ţe Portál veřejné 

správy je „Informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti 

dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy a komunikací s ní
27

.“ Portál 

veřejné správy se dělí na dvě části a to na informační a transakční část. Informační část 

poskytuje zaručené informace všem, které jsou rozdělené do vzájemně propojených aplikací. 

Transakční část slouţí jako brána, která umoţňuje elektronické podání vůči orgánům veřejné 

správy kterými jsou Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo financí, Generální 

ředitelství cel, Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo dopravy. Z důvodu finančních 

úspor a v souladu s platnou legislativou je od 01. 01. 2012 nahrazena informačním systémem 

datových schránek
28

.  

                                                             
26 MVČR. Klaudie – od správy majetku k modelu poskytování a odebírání služeb [online]. (2011).  
27 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
28 BUDIŠ, Petr a Iva HŘEBÍKOVÁ. Datové schránky – fungování, doručování, bezpečnost, návody. (2010, s. 

45-49). 
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Jedním z nejdůleţitějších nástrojů bezpečné elektronické komunikace je elektronický 

podpis. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu definuje, ţe: „Elektronický podpis 

jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky 

spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby  

ve vztahu k datové zprávě
29

“.     

V současné době je elektronický podpis zaloţen na kombinaci kryptografických metod 

tzv. hashovacích funkcích. Bezpečnost a důvěryhodnost tohoto podpisu je závislá na mnoha 

faktorech, např. délce šifrovacího klíče, typech algoritmu, kvalitu nosiče či ochrany klíčů
30

.  

Známe tři druhy elektronického podpisu:  

 prostý elektronický podpis, 

 zaručený elektronický podpis, 

 uznávaný elektronický podpis.  

Prostý elektronický podpis umoţňuje pouhé určení osoby, která má být povaţována  

za autora příslušné zprávy, jedná se o údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny 

k datové zprávě, teoreticky můţe jít o nascanovaný ruční podpis do textu. 

Zaručený elektronický podpis je vyšší stupeň prostého elektronického podpisu. Třetí 

nestranná strana, která se nazývá certifikační autorita, se zaručuje, ţe elektronický podpis 

patří opravdu Vám. Certifikační autorita vydává potvrzení, ţe jste vlastníkem elektronického 

podpisu a toto potvrzení se nazývá elektronický certifikát. 

Uznávaný elektronický podpis splňuje všechny znaky elektronického podpisu  

a jen tento elektronický podpis se můţe pouţívat při komunikaci s veřejnou správou. Třetí 

nestranná strana musí mít povolení od státu k vydávání softwaru k tvorbě elektronického 

podpisu a nazývá se akreditovaná certifikační autorita
31

. V současné době máme v České 

republice tři akreditované certifikační autority: První certifikační autorita, a.s., Česká  

pošta, s. p. a eldentity a.s
32

. 

                                                             
29 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
30 BUDIŠ, Petr a Iva HŘEBÍKOVÁ. Datové schránky – fungování, doručování, bezpečnost, návody. (2010, s. 

159-160). 
31 Tamtéţ. (2010, s. 113-114). 
32 MVČR. Přehled udělených akreditací [online]. (2011).  
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Zákon o elektronickém podpisu definuje ještě elektronickou značku, která  

je z technického hlediska stejná jako elektronický podpis, ale je určen především  

pro právnické osoby a mohou být vytvářeny automaticky softwarem. 

Dle Z. Vaníčka je moţno vytvoření certifikátu shrnout do těchto šesti kroků: 

 generování klíčů – pomocí softwarového vybavení si ţadatel sám vygeneruje 

dvojici klíčů, 

 příprava identifikačních dat a ţádosti o certifikát – ţadatel vyplní formulář, 

kde uvede všechny potřebné údaje (např. IČ, rodné číslo, jméno, e-mail), 

 předání ţádosti o certifikát certifikační autoritě – odevzdání všech údajů  

a dokladů nutných vydání certifikátu a ověření jejich pravosti na kontaktních 

místech certifikační autority, 

 ověření informací - certifikační autorita ověří doklady ţadatele a ověří 

informace z dostupných registrů a ostatních datových zdrojů, zda můţe vydat 

certifikát, 

 tvorba certifikátu – vytvoření digitálního dokumentu certifikační autoritou 

v příslušném datovém formátu, který podepíše svým privátním klíčem, 

 předání certifikátu – certifikát je předán, zaslán, nebo zveřejněn uchazeči  

o certifikát
33

.  

Doba platnosti vydaného certifikátu je uvedena v kaţdém certifikátu. Certifikáty  

jsou vydávány většinou s platnosti 6 měsíců nebo 1 rok.     

Projekt Czech POINT má za cíl omezovat byrokracii ve vztahu občan-veřejná správa.  

Prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy byly sluţby Czech POINT  

od 1. července 2008 poskytnuty veřejnosti a jeho provozovatelem je Ministerstvo vnitra 

České republiky. Byly naplněny cíle stanovené usnesením vlády České republiky č. 1085  

ze dne 20. září 2006 v oblasti vybudování infrastruktury univerzálních kontaktních míst 

obyvatel České republiky s úřady. Konat podání správním orgánům lze pomocí těchto 

kontaktních míst. Právní úprava kontaktních míst je konstituována v § 8 písmeno a) zákona  

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č 130/2008 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Síť poboček Czech POINT na pobočkách České pošty – drţitel 

poštovní licence, obecních, městských a krajských úřadech, na českých zastupitelských 

                                                             
33 VANÍČEK, Zdeněk. Právní aspekty eGovernmentu v České republice (2011, s. 61-63). 
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úřadech v zahraničí, ve vybraných kancelářích Hospodářské komory České republiky,  

u vybraných notářů, či u osob autorizovaných ministerstvem. Eliminuje zdlouhavé vyřizování 

na úřadech veřejné správy. Kontaktní místa nabízejí přesně formulované sluţby veřejné 

správy, které jsou realizované za stejných podmínek na všech kontaktních místech. „Pokud 

 je příslušný subjekt definován jako kontaktní místo veřejné správy, plní jednotně a v plném 

rozsahu veškeré úkoly kontaktního místa veřejné správy, což vyplývá přímo z definice tohoto 

výkonného prvku systému a to včetně omezení prvků příslušné kategorie těchto subjektů 

prováděcím právním předpisem.
 34

“ 

Kontaktní místa Czech POINT slouţí jako pomocné místo výkonu veřejné správy.  

Umoţňuje komunikaci se státem na jednom místě, aby obíhala data a občané nemuseli obíhat 

různé úřady na různých místech. Czech POINT je dostupný také na webových stránkách 

www.czechpoint.cz. Počet kontaktních míst Czech POINTU je k 14. 06. 2013 celkem 7 012, 

většina těchto kontaktních míst je umístěno na obecních úřadech
35

.   

Czech POINT nabízí v současnosti tyto úkony: 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 výpis z ţivnostenského rejstříku, 

 výpis z rejstříku trestů, 

 výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu, 

 přijetí podání dle Ţivnostenského zákona (§ 72), 

 ţádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.,  

 výpis z bodového hodnocení řidiče, 

 vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

 podání do registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH, 

 výpis z insolventního rejstříku, 

 datové schránky (administraci informačního systému datových schránek), 

 autorizovaná konverze dokumentů, 

 centrální úloţiště ověřovacích doloţek, 

 úschovna systému Czech POINT, 

 czechPOINT@office (agendy pro vnitřní pouţití orgánů veřejné moci), 

                                                             
34 BUDIŠ, Petr a Iva HŘEBÍKOVÁ. Datové schránky – fungování, doručování, bezpečnost, návody. (2010, s. 

49-50). 
35 MVČR. Aktuální statistiky z Czech POINT [online]. (2013).  
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 základní registry
36

. 

Datová schránka je elektronické úloţiště, které slouţí v elektronické podobě:  

 k doručování orgánům veřejné moci, 

 k provádění úkonů vůči orgánům státní moci. 

 k podávání dokumentů fyzických osob, podnikajících právnických a fyzických 

osob
37

.  

Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy, který vznikl  

na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů a příslušných vyhlášek. Ministerstvo vnitra ČR je správcem informačního 

systému datových schránek a je za tento systém zodpovědný. Provozovatelem informačního 

systému datových schránek je Česká pošta, s. p.
38

    

Datovou schránku je moţno zřídit dvěma způsoby a to buď ze zákona,  

nebo na základě ţádosti. Ze zákona se datové schránky zřizují orgánům veřejné moci, 

právnickým osobám a to jak zřízeným zákonem, tak zapsaným v obchodním rejstříku, 

organizačním sloţkám podniků zahraničních, právnických osob zapsaných v obchodním 

rejstříku, insolvenčním správcům, daňovým poradcům a advokátům.  

Na základě podání ţádosti o zřízení datové schránky můţe být datová schránka zřízena 

fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, části právnickým osobám – občanská 

sdruţení, církve a orgány veřejné moci, které si chtějí zřídit další datovou schránku
39

.  

Výhoda datové schránky je v dostupnosti obsahu v ní uloţené z jakéhokoliv místa, 

kde je moţnost připojit se k internetu pomocí uţivatelského jména a hesla, které distribuuje 

Ministerstvo vnitra ČR.  

Datová zpráva je povaţována za doručenou tehdy, kdyţ se do datové schránky přihlásí 

oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se oprávněná osoba do deseti dnů od dne dodání datové 

zprávy, povaţuje se datová zpráva za doručenou fikcí. V případě zaslání datové zprávy 

orgánům veřejné moci je okamţik dodání i jeho doručením. Doručené datové zprávy nejsou 

                                                             
36 MVČR. Czech POINT - kontaktní místa veřejné správy: eGONovy prsty [online]. (2012). 
37 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
38 BUDIŠ, Petr a Iva HŘEBÍKOVÁ. Datové schránky – fungování, doručování, bezpečnost, návody. (2010, s. 

38). 
39 Tamtéţ. (2010, s. 121-122). 
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v datových schránkách uloţeny trvale. Uloţení datové zprávy je omezeno na 90 dnů,  

ode dne přihlášení osoby, která má moţnost přístupu do datové schránky dle § 17 zákona  

č. 300/2008 Sb. Dodávané zprávy dle §18 písm. a), zákona č. 300/2008 Sb., mají dobu 

uloţení datové zprávy 90 dnů, a to ode dne jejího dodání
40

.  

Na Obr. 2.4 a Obr. 2.5 je znázorněn systém ukládání doručovaných datových zpráv. 

K uchování datových zpráv je moţno pouţít autorizované konverze dokumentů, elektronické 

spisové sluţby, či datové trezory. Tyto sluţby jsou však jiţ placené. 

Obr. 2.4 Ukládání datových zpráv při doručování dle §17 zákona č. 300/2008 Sb. 

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle BUDIŠ, Petr a Iva HŘEBÍKOVÁ. Datové schránky – fungování, doručování, bezpečnost, 

návody. (2010). 

Obr. 2.5 Ukládání datových zpráv při doručování dle §18 písm. a), zákona č. 300/2008 Sb. 

 

Zdroj: Upraveno dle BUDIŠ, Petr a Iva HŘEBÍKOVÁ. Datové schránky – fungování, doručování, bezpečnost, 

návody. (2010). 

Komunikaci s orgány veřejné správy mají všechny fyzické a právnické osoby zdarma. 

Ke dni 09. 06. 2013 bylo v ČR zřízeno 523 210 datových schránek. Od počátku roku 2013  

je ke stejnému datu odesláno prostřednictvím datových schránek 135 261 557 zpráv  

s průměrnou úspěšností doručení přihlášením 97,3% 
41

.  

                                                             
40 Tamtéţ. (2010, s. 200). 
41 ČESKÁ POŠTA, S. P. Datové schránky: Statistiky k 09.06.2013 [online]. (2013). 
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Spisová sluţba nebo autorizovaná konverze dokumentů je pouţívána k uchovávání 

dokumentů. 

Elektronickou spisovou sluţbu lze charakterizovat jako souhrn všech úkonů týkajících 

se všech dokumentů od jejich vzniku, nebo dodání organizaci včetně jejich vyřazení.  

Mezi základní funkce elektronické spisové sluţby patří: 

 příjem a klasifikace dokumentů, 

 vyhledávání, 

 souvislosti mezi digitálními dokumenty, 

 otevřenost, 

 bezpečnost, 

 automatizace
42

. 

Autorizovaná konverze dokumentů je definována jako úplné převedení dokumentů 

z digitální do listinné podoby nebo naopak, ověření shody obsahu těchto dokumentů  

a připojení ověřovací doloţky. Právní úprava je obdobou ověření podle zákona  

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 

a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. 

Autorizovanou konverzi dokumentů můţeme provádět z moci úřední, kterou provádějí orgány 

veřejné moci pro výkon své působnosti nebo na ţádost, kterou provádějí především kontaktní 

místa veřejné správy a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem.  

Mezi nejmladší nástroje eGovernmentu patří základní registry. Zákon o základních 

registrech byl schválen v roce 2009 pod číslem 111/2009 Sb. a jeho změna zákonem  

č. 100/2010 Sb. shromaţďuje jak obecná ustanovení v oblasti základních registrů,  

tak specifická ustanovení pro jednotlivé registry. Po pilotním projektu je systém základních 

registrů spuštěn ode dne 1. července 2012. Správcem těchto registrů je nově utvořený úřad 

Správa centrálních registrů, který spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Systém fungování 

základních registrů je uveden v Příloze č. 1. 

Jedním z důleţitých prvků systému je identifikátor ORG – tzv. převodník 

identifikátorů fyzických osob, který by měl mimo jiné v budoucnu nahradit rodná čísla.  

ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních 

                                                             
42 VANÍČEK, Zdeněk. Právní aspekty eGovernmentu v České republice (2011, s. 91-92). 
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údajů uloţených v základních registrech. Pověření provozování identifikátoru ORG má Úřad  

pro ochranu osobních údajů
43

.   

Čtyři základní registry fungují v rámci Informačního systému základních registrů, 

který spravuje Ministerstvo vnitra ČR.  

Mezi základní registry patří: 

 registr osob (ROS); 

 registr obyvatel (ROB); 

 registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN); 

 registr práv a povinností (RPP). 

Registry zpracovávají referenční údaje, coţ jsou údaje vedené v základních registrech, 

které jsou garantovány státem jako aktuální a správné.  Jakákoliv jeho změna se promítne 

 ve všech agendách veřejné správy. 

Registr osob se pouţívá k evidenci podnikajících fyzických osob, právnických osob 

 a jejich organizačních sloţek, zahraničních osob a jejich organizačních sloţek, organizacím 

s mezinárodním prvkem a organizačních sloţek státu. Správcem ROS je Český statistický 

úřad. Zdrojem dat jsou obchodní rejstřík, rejstřík ţivnostenského podnikání, dále informační 

systémy nebo evidence vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, obce, kraje, 

profesní komory nebo veterinární správa.  

Registr obyvatel, který má na starost Ministerstvo vnitra ČR, slouţí k vedení 

referenčních údajů o fyzických osobách občanů ČR a EU, cizinců s povolením pobytu v ČR 

 a cizinců, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu  

nebo doplňkové ochrany, či jiným fyzickým osobám, o nichţ právní předpis stanoví,  

ţe budou vedeny v ROB. Hlavní zdroje dat jsou současné relevantní evidence – matriky, 

ohlašovny.  

Český úřad zeměměřičský a katastrální má ve své kompetenci Registr územní 

identifikace adres a nemovitostí. Registr slouţí k evidenci údajů o územních prvcích, údajů 

o územně evidenčních jednotkách, adres, územní identifikace a údajů o účelových územních 

prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na digitálních mapách veřejné správy a mapách 

                                                             
43 ŠPAČEK, David. eGOVERNMENT: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. (2012, s. 89-90). 
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státního mapového díla. Zdrojem dat pro tento registr je z informačního systému katastru 

nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje.  

Poslední ze základních registrů je Registr práv a povinností, který má na starost 

Ministerstvo vnitra ČR a slouţí k jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů 

při řízení přístupu uţivatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních 

systémech
44

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 SZR.O SRZ, Správa centrálních registrů [online]. (2010-2013). 
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3  ÚKOLY ORGANIZACE OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ OSTRAVA-MĚSTO 

3.1 Česká správa sociálního zabezpečení  

„ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, 

která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. 

Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského 

pojištění.
45

“ Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přispívá do státního rozpočtu více 

neţ 33 % všech příjmů. Jde o prostředky, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Mimo důchodového  

a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou sluţbu, plní úkoly 

vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení. Podle koordinačních nařízení 

Evropské unie je ČSSZ styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněţité dávky 

v nemoci a mateřství, důchody a peněţité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní 

stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce 

neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění. 

Česká správa sociálního zabezpečení je samostatnou rozpočtovou organizací, která 

 je podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí a je financována za státního rozpočtu. Byla 

konstituována s účinností od 1. září 1990, zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách  

v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním 

zabezpečení. V jejím čele stojí ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce 

sociálních věcí. Organizační struktura ČSSZ je uvedena v Příloze č 2. 

ČSSZ není samostatnou právnickou osobou a je v souladu s ustanovením § 3 zákona  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

organizační sloţkou státu. Podle zvláštních právních předpisů a to zejména z oblasti 

sociálního zabezpečení je její jednání v těchto případech jednáním státu. ČSSZ vznikla 

sloučením tří institucí a to: Českou správou nemocenského pojištění, Úřadem důchodového 

zabezpečení v Praze a Správou nemocenského pojištění Svazu českých a moravských 

výrobních druţstev.  

                                                             
45 ČSSZ. Profil organizace – ČSSZ [online]. (2013).  
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Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  

ve znění pozdějších předpisů se upravují v § 5 odst. 1 pravomoci ČSSZ. 

ČSSZ rozhoduje o:   

 odvolání ve věcech, v nichţ v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního 

zabezpečení;  

 dávkách důchodového pojištění, pokud není v uvedeném zákoně stanoveno, 

 ţe o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty 

těchto dávek; 

 převodech důchodových práv podle § 105 písmena a) zákona č. 155/1995,  

o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody;  

 povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce 

důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat;  

 odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, 

pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno;  

 povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplácené částky na dávce 

důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat. 

ČSSZ má dále v kompetenci:  

 plnit úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny; 

 vést registr pojištěnců důchodového pojištění; 

 řídit a kontrolovat okresní správy sociálního zabezpečení; 

 zajišťovat vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona; 

 jednat před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního 

zabezpečení;  

 vyrozumívat okresní správu sociálního zabezpečení o tom, ţe občan, který  

je dočasně neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení  

o ţalobě; 

 posuzovat zdravotní stav podle zákona; 

 zajišťovat podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajících 

předpisů EU a mezinárodních smluv. 

ČSSZ v souladu s příslušnými právními předpisy poskytuje oprávněným orgánům, 

organizacím a klientům odbornou pomoc, vyřizuje jejich stíţnosti a podněty, provádí 
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informační a publikační činnost, shromaţďuje k plnění svých úkolů v souladu s příslušnými 

právními předpisy údaje, které tvoří datovou základnu příslušných informačních systémů 

(evidenci) sociálního zabezpečení, zpracovává a realizuje koncepci rozvoje své materiálně 

technické základny a zodpovídá za ni.  

ČSSZ sestavuje návrhy rozpočtu pro zajištění svého provozu a provozu okresních správ 

sociálního zabezpečení, odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků 

státního rozpočtu, s nimiţ hospodaří a odpovídá za svěřený majetek
46

. 

V oblasti e-governmentu mají povinnost od 01. 01. 2013 zaměstnavatelé, OSVČ  

a ošetřující lékaři posílat elektronicky ČSSZ předepsané formuláře. Elektronicky je umoţněno 

podání tiskopisů přes datové schránky nebo prostřednictvím sluţby Veřejného rozhraní  

pro e-Podání, při kterém je třeba vlastnit uznávaný elektronický podpis. V Příloze č. 3. 

je uveden seznam předepsaných tiskopisů, které je po přechodné období do 31. 12. 2013 

moţné podávat i písemně
47

.  

3.2 Okresní správa sociálního zabezpečení  

Okresní správy sociálního zabezpečení jsou územními organizačními jednotkami České 

správy sociálního zabezpečení. Ve vymezených oblastech se podílejí na realizaci sociálního 

pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ. 

OSSZ byla definována dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 187/2006 Sb.,  

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů jako:  

 orgány nemocenského pojištění, které provádějí nemocenské pojištění  

u zaměstnanců a OSVČ, 

 orgány sociálního zabezpečení, které provádějí důchodové pojištění, 

 organizační sloţky státu, na které se vztahují povinnosti a oprávnění, které platí 

pro správní úřady nebo orgány státní správy. 

OSSZ byly konstituovány dnem 1. září 1990 na základě zákona č. 210/1990 Sb.,  

o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., 

o péči zdraví lidu. Česká republika má 77 okresů. V kaţdém okrese se nachází Okresní správa 

                                                             
46 ČSSZ. Profil organizace – ČSSZ [online]. (2013) . 
47 ČSSZ. Změny ve způsobu předávání předepsaných tiskopisů od 1. 1. 2013 [online]. (2013). 
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sociálního zabezpečení, která je zřizována na územním obvodu okresů v okresním městě. 

Na území města Brna vykonává činnost okresní správy sociálního zabezpečení Městská 

správa sociálního zabezpečení Brno a na území Hlavního města Prahy zabezpečuje činnost 

Praţská správa sociálního zabezpečení. OSSZ se rovněţ řídí Statutem České správy 

sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.  

Úkoly provádí okresní správa sociálního zabezpečení dle zákona č. 582/1991 Sb., 

 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. OSSZ 

především rozhodují o:  

 o ukládání pokut zaměstnavatelům, občanům a případně dalším subjektům  

za porušení nebo nesplnění povinností stanovených příslušným právním 

předpisem, 

 v prvním stupni ve věcech nemocenského a důchodového pojištění v případech 

stanovených příslušným právním předpisem,  

 ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění, 

 o odstranění tvrdosti příslušného zákona o sociálním pojištění, 

a dále provádějí: 

 řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, vybírá a rozhoduje o tomto pojistném, 

 kontrolu dodrţování reţimu dočasně práce neschopných pojištěnců, 

 nemocenské pojištění osob a určeným příslušným právním předpisem 

a vyplácení dávek nemocenského pojištění, 

 kontrolu posuzovaní zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění.  

OSSZ plní i tyto úkoly: 

 kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů ve věcech sociálního 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

 posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů a vydávají o tom 

posudky, 

 opatřují a předkládají ČSSZ podklady pro rozhodnutí a vymáhání neprávem 

vyplácených dávek důchodového pojištění, 
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 vedou příslušnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním 

zabezpečení, 

 předávají ČSSZ vše k evidenci a vedení příslušných informačních systémů 

sociálního zabezpečení.  

OSSZ spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy, organizacemi podílejícími  

se na tvorbě a realizaci sociálního pojištění jako jsou Úřady práce České republiky, 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a dále s ţivnostenskými úřady, zdravotnickými 

zařízeními finančními úřady. Při výplatě příslušných dávek spolupracuje s peněţními ústavy  

a drţiteli poštovní licence. 

3.3 Okresní správa sociálního zabezpečení pro okres Ostrava - Město  

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava má působnost v okrese Ostrava - Město  

a sídlí na ulici Zelené 3158/34a v Ostravě. Ve stejné budově má územní pracoviště ČSSZ 

Ostrava, jejímiţ územními obvody jsou Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V čele OSSZ  

je ředitel, který je podřízený řediteli pracoviště ČSSZ Ostrava. Ředitel OSSZ v Ostravě  

se podílí na koncepci výkonu správy důchodového a nemocenského pojištění, pojistného  

a rozhoduje o promíjení penále. Organizační schéma OSSZ Ostrava je uvedeno na Obr. 3.1. 

Obr. 3.1 Organizační schéma OSSZ Ostrava 

 

Zdroj: Upraveno dle ČSSZ - ústředí. Organizační řád České správy sociálního zabezpečení. (2011). 
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Odbor sociálního pojištění koordinuje a usměrňuje provádění sociálního pojištění 

v rámci územní působnosti. Připravuje podklady pro výplatu nemocenských dávek, rozhoduje 

ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného. Zpracovává činnosti, které 

souvisí se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru jednotlivých subjektů 

nemocenského pojištění a v oblasti evidence dočasně práce neschopných pojištěnců. 

Rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem. Odbor  

také sepisuje a dokladuje ţádosti o dávky důchodového pojištění a jejich úpravy, kontroluje  

a ověřuje správnost údajů a úplnost předloţených dokladů v ţádostech o tyto dávky a podílí 

se případně na jejich jednorázových úpravách. Zpracovává podklady a vyjádření pro soudní 

exekutory dle zvláštních právních předpisů, vykovává činnost v oblasti pojistného 

nemocenského a důchodového pojištění. 

Odbor sociálního pojištění se člení na tato oddělení: 

 oddělení nemocenského pojištění, které zajišťuje všechny úkony spojené 

s nemocenským pojištěním jako je příprava podkladů pro výplatu dávek 

nemocenského pojištění, kontroluje dodrţování léčebného reţimu práce 

neschopných, vede evidenci práce neschopných a pomáhá ve věcech 

s mezinárodních prvkem,  

 oddělení důchodového pojištění, které metodicky řídí provádění 

důchodového pojištění u zaměstnavatelů. Sepisuje a dokladuje ţádosti o dávky, 

vede evidenci dobrovolných přihlášek OSVČ na důchodové pojištění  

a subjektů pojištění, 

 oddělení OSVČ, které provádí sociální pojištění u OSVČ a nemocenské 

pojištění zahraničních zaměstnanců, zpracovává agendu spojenou se vznikem  

a ukončení OSVČ, kontroluje správnost vyplnění jejich výkazů a stanovení 

výše pojistného na důchodovém pojištění a určení minimálních vyměřovacích 

základů pro výši záloh na pojistné na nemocenské a důchodové pojištění, 

ukládá pokuty za nesplnění povinností OSVČ, vydává platební výměry, 

poskytuje metodickou pomoc OSVČ, vydává platební výměry a připravuje 

podklady pro rozhodnutí o povolení splátek OSVČ, nebo pro řízení o promíjení 

penále, 

 oddělením registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů, které provádí 

nemocenské pojištění zaměstnanců a dalších osob, rozhoduje ve věcech 
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pojistného poměru, vede evidenci subjektů nemocenského pojištění, podává 

ţádost o přidělení evidenčního čísla pojištěnce, nebo evidenčního čísla plátce, 

provádí činnosti se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru subjektů 

nemocenského pojištění. 

Odbor výběru pojistného koordinuje a usměrňuje provádění sociálního pojištění 

v rámci územní působnosti. Odbor sleduje dodrţování platební povinností povinných subjektů 

v sociálním zabezpečení, vystavuje výkazy nedoplatků penále, provádí jejich účtování 

a sleduje správnosti úhrad, provádí měsíční, roční účetní závěrku příjmového účtu pojistného 

a dávkového výdajového účtu, účtuje předpisy a platby všech vykonatelných titulů, 

zabezpečuje vrácení přeplatků na pojistném jednotlivých plátců a zabezpečuje účtování 

přeplatku na dávce nemocenského pojištění. Odbor výběru pojistného vede evidenci  

a rozhodnutí o pohledávkách vůči OSSZ, a zajišťuje pohledávky všemi právními nástroji.  

Spolupracuje s dalšími orgány státu, provádí příslušné úkony v souvislosti s konkurzním, 

vyrovnávacím nebo insolvenčním řízením. Jedná před příslušnými soudy ve věcech vymáhání 

pohledávek a provádí další úkony potřebné k vymáhání pohledávek jako například podklady 

pro trestní řízení, povolování splátek pojistného.  

Odbor výběru pojistného se dělí na tato oddělení:  

 oddělení účtárny pojistného a dávek, které kontroluje a účtuje „Přehledy  

o výši pojistného“ a vyplacených dávkách, které předloţili zaměstnavatelé, 

sleduje dodrţování platební povinnosti zaměstnavatelů v sociálním 

zabezpečení, zajišťuje podklady pro kontrolu zaměstnavatelů, zasílá upomínky 

a výzvy, provádí odpisy a účtuje o odpisu pohledávek na pojistném a penále  

do 100 Kč u zaměstnavatelů, zajišťuje vrácení přeplatku na pojistném 

zaměstnancům po dosaţení maximálního vyměřovacího základu, 

 oddělení vymáhaní pojistného a provádění exekučních sráţek, provádí 

příslušné úkony v souvislosti s konkursním, vyrovnávacím a insolvenčním 

řízením, připravuje podklady pro trestní řízení pro neplnění povinností plátců 

pojistného, vede evidenci pohledávek a rozhodnutí o nich, zajišťuje 

pohledávky všemi právními nástroji a spolupracuje při jejich zajišťování 

s dalšími orgány státu, provádí přepočet exekučních sráţek z důvodu změny 

vyţivovaných osob, valorizace, změny ţivotního minima a normativních 

nákladů na bydlení, provádí a zajišťuje výkon procesu důchodového pojištění 



 

31 
 

v případech, kdy bylo vydáno rozhodnutí v exekučním řízení, ve správním 

řízení sráţkami z důchodu a kdy byl vydán exekuční příkaz na základě zákona 

o soudních exekutorech. 

Oddělení kontroly usměrňuje a koordinuje provádění sociálního pojištění. Kontroluje 

zejména: 

 plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění nemocenského a důchodového 

pojištění,  

 vznik a zánik pojistného poměru, 

 plnění povinností subjekty sociálního pojištění uloţených příslušnými právními 

předpisy, 

 vedení příslušných evidencí a dokumentací z oblasti sociálního pojištění, 

 plnění ohlašovacích povinností v sociálním pojištění, 

 výši odvodu pojistného, kontroluje správnost vyplnění ELDP, náhrady mzdy  

za dobu dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Oddělení kontroly vystavuje protokoly z jednotlivých kontrol, včetně platebních 

výměrů nedoplatků nebo přeplatků na pojistném. Poskytuje instruktáţní a metodickou pomoc 

všem kontrolovaným subjektům.   

Oddělení LPS plní úkoly v oblasti  kontroly. Kontrola je zaměřena na plnění povinností 

při posuzování zdravotního stavu stanoveného ošetřujícím lékařem dle zákona  

o nemocenském pojištění a posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických 

osob pro účely systémů sociálního zabezpečení
48

. 

 

 

 

 

 

                                                             
48 ČSSZ. Okresní správy sociálního zabezpečení. [online]. (2013). 
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4  ZHODNOCENÍ DORUČOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH OKRESNÍ 

SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OSTRAVA - MĚSTO 

 

Pro doručování odeslané a přijaté pošty v podmínkách OSSZ Ostrava je pouţita metoda 

komparativní analýzy, která zhodnotí přínos zavedení datových schránek. Data, týkající 

se odeslané a přijaté pošty, ať jiţ v analogové (listinné) či digitální formě včetně výdajů, jsou 

znázorněna v tabulce a graficky. 

Do měsíce října 2012 byl na OSSZ Ostrava pouţíván systém evidence doručené  

a odeslané pošty PostINES a pro datové zprávy byl pouţíván program ADS+. 

V současné době OSSZ Ostrava pouţívá k evidenci doručené a odeslané pošty 

elektronickou spisovou sluţbu e-spis. Systém elektronické spisové sluţby e-spis (dále  

jen e-spis) začala OSSZ Ostrava pouţívat od listopadu roku 2012, který byl pořízen v rámci 

projektu č. CZ.1.06/1.1.00/07.06398
49

: „Elektronická podatelna a výpravna České správy 

sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“. 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu  

pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Vlastní realizaci 

projektu po ukončení přípravné fáze zahájila ČSSZ v lednu 2012. Na čtyřech pracovištích 

ČSSZ proběhl úspěšně pilotní provoz, jednalo se o OSSZ Olomouc, OSSZ Kladno, OSSZ 

Ústí nad Labem a OSSZ Strakonice. Pilotnímu provozu předcházely nezbytné úkony,  

jako implementace aplikace a proškolení uţivatelů, následně byl zahájen postupný přechod 

elektronické spisové sluţby do rutiny na všech ostatních pracovištích.  

V praxi to znamená pro 85 pracovišť ČSSZ především příjem, odesílání, evidenci, zpracování 

a uchování elektronických dokumentů došlých a odesílaných přes datové schránky  

a elektronické podatelny. Rovněţ sem patří evidence a zpracování dokumentů došlých  

do listinné podatelny a odesílaných listinnou výpravnou. Hlavním smyslem je sjednocení 

zpracování dokumentů přicházejících do ČSSZ a do jejich jednotlivých pracovišť, které jsou 

doručovány různými komunikačními kanály (např. datové schránky, listinná podání,  

e-podatelna). Automatizace jednotlivých činností vede k zefektivnění práce, která přinese 

zvýšení kvality poskytovaných sluţeb klientům ČSSZ. 

                                                             
49 ČSSZ. Závěrečná zpráva o ukončení projektu “Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na 

systém datových schránek“ [online]. (2012).  
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Elektronická spisová sluţba představuje významnou součást informačního systému 

ČSSZ a jejich jednotlivých pracovišť OSSZ, bez které si do budoucna nelze představit další 

automatizaci administrativních procesů probíhajících na ČSSZ. V příštích letech plánuje 

ČSSZ další rozvoj elektronické spisové sluţby zejména při integraci s vybranými agendovými 

systémy. 

4.1 Zpracování přijaté pošty 

Na OSSZ Ostrava jsou prostřednictvím e-spisu přijímány: 

 analogové dokumenty doručené poštou, faxem, kurýrem nebo osobně, 

 datové zprávy prostřednictvím datové schránky OSSZ, 

 datové zprávy přijaté přes elektronickou adresu podatelny. 

Analogové dokumenty podléhající evidenci jsou opatřeny jednoznačným 

identifikátorem v podobě štítku. Jednoznačný identifikátor je označení dokumentu zajišťující 

jeho nezaměnitelnost a je neoddělitelně spojen s dokumentem, který označuje.  

Datové zprávy zaslané do datové schránky OSSZ jsou prostřednictvím aplikace  

e-spis ověřeny platnosti uznávaných elektronických podpisů, elektronických značek, 

kvalifikovaných časových razítek a platnosti kvalifikovaných certifikátů 

a pak jsou přeposílány na jednotlivé útvary v elektronické podobě. U digitálních dokumentů  

je jednoznačný identifikátor generován automaticky v e-spisu. 

Postup při přijetí datové zprávy přes elektronickou podatelnu je obdobný jako  

u analogových dokumentů. Rozdíl je ve zpracování elektronické přílohy, která se vloţí  

do aplikace e-spisu. 

Úplné evidenci podléhají v e-spisu veškeré došlé dokumenty bez ohledu na jejich 

způsob doručení.  

Evidenci v e-spisu nepodléhají tyto dokumenty: 

 ţádost o dávky důchodového pojištění včetně příloh, 

 přihlášky, odhlášky u dobrovolného důchodového pojištění, 

 oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),  

 ţádosti o dávky nemocenského pojištění, 
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 hlášení ošetřujícího lékaře dle § 61 ZNP, 

 potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, 

 přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za příslušný kalendářní rok, 

 oznámení o zahájení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, 

 přihlášky a odhlášky OSVČ k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění, 

 přehledy o výši pojistného, 

 dokumenty ve věci posouzení zdravotního stavu, 

 ELDP, 

 potvrzení o studiu, 

 přihlášky a odhlášky do registru zaměstnavatelů, 

 tiskopisy „Potvrzení o ţití“. 

Evidenci v e-spisu nepodléhají dokumenty, které nemají úřední charakter  

např. letáky, prospekty, částky sbírky zákonů, tiskoviny apod. 

Podatelna OSSZ Ostrava třídí dokumenty podle následujících kritérii: 

 dokumenty, které jsou adresovány organizačním útvarům nebo zaměstnancům 

OSSZ, jsou předávány přímo těmto organizačním útvarům nebo zaměstnancům 

OSSZ,  

 dokumenty, jejichţ třídění je určeno přímo jejich druhem (charakterem)  

jsou tříděny a směrovány organizačním útvarům, které jsou k jejich příjmu  

a zpracování určeny svou pracovní náplní a pracovními postupy, 

 dokumenty, u nichţ nelze postupovat dle předchozích dvou zásad jsou tříděny 

a směrovány aţ na základě jejich obsahu a s přihlédnutím k pracovní náplni 

jednotlivých organizačních útvarů OSSZ. 

O dokumentech nejasného obsahu, u kterých nelze určit příslušnost k vyřízení 

rozhoduje ředitel OSSZ nebo jim pověřený zaměstnanec. 

Doručené dokumenty jsou tříděny a zařazovány dle jednotlivých oddělení a odborů.  

Dle oddělení je doručená pošta členěna na oddělení kontroly a oddělení LPS. Doručená pošta 

dle odborů je členěna na odbor sociálního pojištění a odbor výběru pojistného, která se dále 

člení na jednotlivá oddělení.  
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Členění doručené pošty je u odboru sociálního pojištění členěno na: 

 oddělení  nemocenského pojištění,  

 oddělení důchodového pojištění, 

 oddělení OSVČ, 

 oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů. 

Dle odboru výběru pojistného je další členění doručené pošty následující: 

 oddělení účtárny pojistného a dávek, 

 oddělení vymáhání pojistného a exekučních sráţek
50

. 

 

4.2 Zpracování odeslané pošty 

Při odesílání dokumentů, umoţňuje-li to jejich povaha, jej OSSZ Ostrava doručuje 

jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. 

Umoţňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo 

právnická osoba zpřístupněnou svou datovou schránku, OSSZ Ostrava doručuje dokument 

této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo  

na místě. Odesílání veškerých analogových a digitálních dokumentů zajišťuje podatelna 

OSSZ Ostrava. Dokumenty musí být předány se všemi náleţitostmi k vypravení na podatelnu 

OSSZ ve vhodné době tak, aby podatelna mohla dokument odeslat pokud moţno tentýţ den  

nebo nejpozději následující pracovní den. Odeslání dokumentů faxem nebo osobním 

předáním zajišťuje kaţdý organizační útvar samostatně, s tím, ţe odeslání je zaznamenáno 

v e-spisu.  

Evidenci v e-spisu nepodléhají tyto odeslané analogové dokumenty: 

 inventury OSVČ, 

 potvrzení o evidenci OSVČ, 

 potvrzení o výši daňového základu zdravotní pojišťovně, 

 potvrzení pro Úřad práce ČR, 

 aktuální přehled pohledávek OSVČ, 

 vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění, 

                                                             
50 Na základě informací poskytnutých dne 15. 05. 2013 pracovníkem OSSZ Ostrava. 
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 potvrzení o vzniku či zániku účasti na nemocenském pojištění OSVČ, 

 potvrzení o změně místní příslušnosti, 

 potvrzení o výši uhrazených plateb, 

 potvrzení o výplatě dávek nemocenského pojištění, 

 upozornění na čerpání podpůrčí doby, 

 potvrzení důchodu. 

Při odesílání pošty jsou u OSSZ Ostrava pouţívány dva způsoby odesílání. Jedním 

z nich je zasílání pošty prostřednictvím datové schránky a druhým způsobem je odesílání 

korespondence prostřednictvím České pošty, s. p. 

Odeslané datové zprávy se dělí dle typu odeslané zprávy: 

a) na datovou zprávu obyčejnou, 

b) na datovou zprávu s dodejkou, do vlastních rukou výhradně adresáta.  

Za obyčejné datové zprávy se povaţují takové odeslané zprávy, které mají pouze 

informativní charakter. Datové zprávy zaslané s dodejkou, nebo do vlastních rukou výhradně 

adresáta jsou takové zprávy, u kterých musíme znát datum převzetí zásilky adresátem, 

z důvodu lhůt vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Prostřednictvím České pošty, s. p. jsou odesílány 3 druhy zpráv: 

a) obyčejná, 

b) doporučená, 

c) s dodejkou. 

Obyčejná odeslaná pošta se dále dělí na obyčejnou a obyčejnou – Evropa. Doporučená 

odeslaná pošta se dělí  na: doporučenou, doporučenou - Evropa, doporučená dle hmotnosti. 

Odeslaná pošta s dodejkou se dělí na: dodejku, dodejka - Evropa, dodejka - do vlastních 

rukou, dodejka – do vlastních rukou výhradně adresáta. 

OSSZ Ostrava odesílá širokou škálu písemností s různým obsahem a také dle různého 

typu odeslaných zpráv. Odeslané zprávy prostřednictvím datových zpráv vyţadují pouze čas 
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daného zaměstnance, naproti tomu odeslaná pošta prostřednictvím České pošty, s. p., je 

zpoplatněna podle platného ceníku dle druhu odeslané pošty
51

.  

4.3 Analýza odeslané a přijaté pošty v období 2008 - 2012 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny celkové výdaje na poštovné ve sledovaném období a počty 

odeslané a přijaté pošty v období 2008-2012 na OSSZ Ostrava. Z těchto dat bude provedena 

komparativní analýza získaných dat.  

Obr. 4.1 Přehled výdajů na poštovné, odeslané a přijaté pošty v letech 2008 – 2012 

 

Zdroj: Opraveno dle OSSZ Ostrava. 

Výdaje za OSSZ Ostrava za poštovné v období let 2008 – 2012 byly rozdílné, měly 

sniţující tendenci. V roce 2008 vynaloţila OSSZ Ostrava na poštovném 3 371,32 tis. Kč. 

V roce 2009 došlo k mírnému poklesu výdajů o 4,08 %, coţ představuje sníţení výdajů  

na poštovné ve výši 137,56 tis. Kč. Důvodem mírného poklesu výdajů bylo zavedení  

a vyuţívání datové schránky od 1. listopadu 2009. V roce 2010 byl zaznamenán výrazný 

pokles výdajů vynaloţených na poštovné proti roku 2009 a to o 25,40 % (tj. o 821,38 tis. Kč). 

Pokles výdajů byl způsoben celoročním vyuţíváním odesíláním pošty prostřednictvím datové 

stránky. 

V roce 2011 došlo opět k poklesu výdajů vynaloţených na poštovné proti roku 2010  

a to o 17,84 %, coţ představuje sníţení výdajů ve výši 430,29 tis. Kč. V roce 2012  

dále pokračovala tendence sniţování výdajů vynaloţených na poštovné a celkem o 18,04 % 

proti roku 2010 (tj. o 435,09 tis. Kč.). 

                                                             
51 Na základě informací poskytnutých dne 23. 05. 2013 pracovníkem OSSZ Ostrava. 

ROK 

VÝDAJE NA 

POŠTOVNÉ V 

Kč 

ODESLANÁ POŠTA V KS PŘIJATÁ POŠTA V KS 

Česká pošta s. p.  datová schránka Česká pošta s. p.  
datová 

schránka 

2008 3 371 323 92 631 0 61 854 0 

2009 3 233 765 98 982 5 939 75 863 4 399 

2010 2 412 388 80 271 58 336 65 055 49 934 

2011 1 982 100 70 161 67 615 65 120 55 368 

2012 1 977 303 70 081 72 320 66 881 57 852 



 

38 
 

Přehled vynaloţených výdajů na poštovné OSSZ Ostrava za období 2008 – 2012 uvádí 

graf na Obr. 4.2. 

Obr. 4.2 Výdaje za poštovné období 2008 – 2012 v tis. Kč 

 

Zdroj: Opraveno dle OSSZ Ostrava. 

V těchto výdajích je promítnuto poštovné za odeslanou analogovou poštu 

prostřednictvím České pošty s. p. Za odeslané datové zprávy OSSZ Ostrava přímo neplatí. 

Výdaje za odeslané datové zprávy hradí za tuto instituci Ministerstvo vnitra ČR v celkovém 

balíčku za datové zprávy. Ministerstvo vnitra ČR platí paušálně provozovateli ISDS, kterým 

je Česká pošta s. p., 15 mil. Kč za správu systému a dále platí částku dle celkového počtu 

odeslaných zpráv. Cena jedné datové zprávy se v čase sniţuje, a to v závislosti na celkovém 

počtu datových zpráv. Cena za datovou zprávu je jednotná a nerozlišuje druh datové zprávy 

jako u analogové pošty tj. cena za obyčejný dopis, doporučený dopis, doporučený dopis  

s dodejkou popřípadě do vlastních rukou
52

.  

V roce 2008 byla odeslaná pošta OSSZ Ostrava odesílána výhradně prostřednictvím 

České pošty, s. p. Odeslaná pošta představovala objem ve výši 92,63 tis. odeslaných zásilek. 

V roce 2009 byl zaznamenán nárůst odeslané pošty z důvodu změn v legislativě o 13.27 %.  

Zároveň došlo i k zavedení datových schránek, kterou začala OSSZ Ostrava pouţívat  

od 1. listopadu 2009. Objem odeslané pošty v roce 2009 představoval 98,98 tis. odeslaných 

zásilek prostřednictvím České pošty, s. p. a 5,94 tis. zpráv zaslaných datovou schránkou. 

                                                             
52 VAŇKOVÁ, Ivana a Iveta VRÁBKOVÁ. Dopady zavedení datových schránek na rozpočet obce. (2011).  
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V roce 2010 byl zaznamenán pokles odeslané pošty Českou poštou, s. p. a nárůst 

odeslané pošty datovou schránkou. Pokles odeslané pošty představoval o 18,71 tis. 

odeslaných zásilek méně proti roku 2009 a nárůst u datových schránek činil 52,40 tis. 

odeslaných zpráv.  

Celkově odeslaná pošta v roce 2010 zaznamenala nárůst proti roku 2008  

o 32,11 %. V roce 2011 se odeslaná pošta datovou schránkou přiblíţila k odeslané poště 

Českou poštou, s. p.  Rozdíl činil pouhých 2,55 tis. odeslaných zásilek ve prospěch České 

pošty. V roce 2012 bylo poprvé více odeslané pošty prostřednictvím datové schránky  

neţ odeslaných zásilek Českou poštou, s. p. Datovou schránkou bylo zasláno 72,32 tis. zásilek 

a Česká pošta, s. p. jich měla o 2,24 tis. méně. 

Při odesílání pošty prostřednictvím datové schránky a České pošty, s. p. v období let  

2008 – 2012 došlo k nárůstu odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky a sníţení 

odeslané pošty přes Českou poštu,s. p., coţ je zřejmé v grafu v Obr. 4.3. 

Ve sledovaném období let 2008 – 2012 došlo také k výraznému nárůstu odeslané pošty. 

Nárůst odesílané pošty byl v roce 2012 proti roku 2008 o 72,92 % vyšší, coţ představuje  

za období pěti let, nárůst v objemu odeslaných zásilek 112,65 tis.  

Obr. 4.3. Přehled odeslané pošty v období 2008 – 2012 v tis.  

 

Zdroj: Opraveno dle OSSZ Ostrava. 

Přijatá pošta OSSZ Ostrava je různorodá, poštu zasílají fyzické i právnické osoby. 

Trend přijaté pošty za období let 2008 – 2012 je opačný proti odeslané poště. Přijatá 

pošta je však převáţně doručována od fyzických a právnických osob prostřednictví České 
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pošty, s. p., dochází k nárůstu vyuţívání a zasílání pošty prostřednictvím datových schránek  

viz graf v Obr. 4.4. 

Obr. 4.4 Přehled přijaté pošty v období 2008 – 2012 

 

 Zdroj: Opraveno dle OSSZ Ostrava. 

Dle provedené analýzy odeslané a doručené pošty OSSZ Ostrava v období let 2008 – 

2012, lze konstatovat, ţe dochází k výraznému nárůstu administrativy a tím také k nárůstu 

odeslané a přijaté pošty.  

Nárůst je způsoben především legislativními změnami, hlavně nabytí účinnosti zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pozitivním 

zjištěním je skutečnost, ţe dochází k nárůstu vyuţívání datových schránek jak ze strany OSSZ 

Ostrava, tak ze strany od fyzických a právnických osob. Urychluje se tím způsob komunikace 

mezi subjekty a OSSZ Ostrava a také uspoří nemalé finanční prostředky na obou stranách. 

Z hlediska OSSZ Ostrava jde především o značnou úsporu finančních prostředků  

na poštovném. Doba se zaslání jedné datové zprávy se ovšem zvýšila z důvodu zavádění 

datové zprávy do systému e-spis a schvalovacím procesem zaměstnanců k tomu určených, 

kteří můţou podepisovat a odesílat datovou zprávu.  

Nárůst odeslané pošty představuje v roce 2012 o 49,77 tis. ( tj. o 53,73 %)  odeslaných 

zásilek více proti roku 2008 a zároveň představuje finanční úsporu pro OSSZ Ostrava  ve výši 

1 394,02 tis. Kč. Doručená pošta se ve sledovaném období zvýšila v roce 2012 oproti roku 

2008 o 62,88 tis. zásilek, coţ představuje nárůst doručené pošty o 101,66 %. Přehled odeslané 

pošty x přijaté pošty za období 2008-2012 je zobrazeno v grafu na Obr. 4.5. 
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Obr. 4.5 Přehled odeslané pošty x přijaté poště za období 2008 – 2012 

 

Zdroj: Opraveno dle OSSZ Ostrava. 
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5 ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce byla zaměřena na elektronické doručování ve státní správě. Cílem 

práce bylo zhodnotit přínos zavedení datových schránek v podmínkách Okresní správy 

sociálního zabezpečení Ostrava v letech 2008 – 2012, a to s ohledem na výdaje vynakládané 

na poštovné.  

Druhá kapitola se zabývá teoretickou části, kde jsou popsány nástroje a úkoly státní 

správy. Je zde definován eGovernment a jeho nástroje. Kapitola je věnována také datovým 

schránkám, elektronické spisové sluţbě a základním registrům (registr osob, registr obyvatel, 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinnosti). 

Třetí kapitola je zaměřena na Okresní správu sociálního zabezpečení v Ostravě,  

na její úkoly a kompetence. Jsou zde popsány jednotlivé odbory a oddělení OSSZ  

a podrobněji je rozepsána jejich činnost. 

Čtvrtá kapitola se zabývá praktickou části, která je zaměřena na zhodnocení doručování 

odeslané a přijaté pošty v podmínkách OSSZ Ostrava. Analýza odeslané a přijaté pošty 

je provedena za období let 2008 – 2012. Podrobně jsou zde vyčísleny a graficky znázorněny 

výdaje vynaloţené na poštovné, dále pak přehledy odeslané  

a přijaté pošty. Analýzou výdajů vynaloţených na odeslanou poštu v souvislosti  

se zavedením datových schránek bylo zjištěno, ţe u OSSZ Ostrava došlo k výraznému 

poklesu vynaloţených výdajů na poštovné. V analýze je upozorněno na významné odchylky.  

Při porovnání výdajů týkající se poštovného v roce 2008 (ve výši 3 371,32 tis. Kč)  

a roku 2012 (1 977,30 tis. Kč) došlo k rapidnímu poklesu vynaloţených finančních výdajů  

a to o 41,35% tj. o 1 393,42 tis. Kč. K úspoře finančních prostředků velkou měrou přispělo 

zavedení zasílání odeslané pošty prostřednictvím datových schránek. Trend odeslané pošty 

prostřednictvím datových schránek má stoupající tendenci a zároveň dochází ke sniţování 

odesílání pošty prostřednictvím České pošty, s. p.  

Z provedené analýzy bylo dále zjištěno, ţe v pětiletém období let 2008 – 2012 došlo 

k nárůstu objemu odeslaných digitálních dokumentů a také dokumentů analogových (zvýšení  

cca o 53,73 % zásilek). Stoupající tendenci mají rovněţ přijaté zásilky, za sledované období 

došlo k nárůstu o 101,66%. Zvýšená administrativa je způsobena legislativními změnami 
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s novými povinnostmi zaměstnavatelů vůči OSSZ Ostrava (např. změny v systému vyplacení 

nemocenských dávek). 

Velký vliv na navýšení administrativy má dnešní konzumní styl ţivota, občané 

se zadluţují prostřednictvím půjček, spotřebitelských úvěrů apod. V souvislosti 

se zvyšováním nezaměstnanosti dochází k neplacení závazků. Lidé jsou v dluhové pasti, řada 

z nich je nesolventní a vyhlašují osobní bankroty popř. jsou dluţníky, čímţ jim hrozí exekuce 

z platu, či exekuce na movitý majetek. Dochází ke zvyšování administrativních úkonů OSSZ 

Ostrava, neboť exekuce se vztahují i na dávky nemocenského a důchodového pojištění. 

Zvýšení administrativy je způsobeno i navýšením času, který je potřeba k odeslání jedné 

datové zprávy. Tyto úkony jsou spojeny evidenci v e-spisu.  

I přes skutečnost, ţe se OSSZ Ostrava má snahu především vyuţívat odesílání zásilek 

prostřednictvím datových schránek, není poměr odeslaných zásilek v digitální podobě  

proti analogovým zásilkám přesvědčivý. Poměr odeslané pošty v roce 2012 prostřednictvím 

datových schránek je pouze o 3,19 % vyšší, coţ představuje objem ve výši 2,24 tis. zásilek. 

Z důvodu neustálého nárůstu administrativy, týkající se doručených i přijatých zásilek, 

bych doporučil, aby OSSZ Ostrava maximálně vyuţívala k odesílání zásilek datovou 

schránku, tím dojde k další úspoře finančních prostředků a ke sníţení výdajů vynaloţených 

na poštovné: Takto vzniklé úspory by OSSZ mohla efektivněji vyuţít. Zároveň navrhuji, 

aby došlo k legislativní úpravě, resp. rozšíření povinnosti, pouţívat datové schránky u OSVČ, 

došlo by také k úbytku výdajů s odeslanou poštou a urychlení při vyřizování administrativy. 

Přesto, ţe došlo k elektronizaci základních registrů, jejichţ prostřednictvím si mají 

úřady vyměňovat informace mezi sebou, tyto systémy zatím nefungují tak jak bylo 

zamýšleno. Podstatné je, aby se zavedení eGovernmentu zjednodušilo, sniţovalo 

administrativu, zvyšovalo transparentnost a konkurenceschopnost. Pokud dojde k propojení 

základních registrů, bude mít vše pozitivní dopad na stát a na občany. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ADS  Aplikace pro datové schránky 

a.s.  akciová společnost 

ČNR  Česká národní rada 

ČR   Česká republika 

ČSR  Česká socialistická republika 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

ČTK  Česká tisková kancelář 

DMS Dokument Management System – systém, který dokáţe ukládat, evidovat, 

prohledávat a zabezpečit dokumenty 

ELDP Evidenční list důchodového pojištění  

Etc.  Et cetera – a tak dále 

EU  Evropská unie 

ICT   Information and Communication Technologies 

ISDS  informační systém datových schránek 

KIVS  Komunikační infrastruktura veřejné správy 

ks  kus 

LPS  Lékařská posudková sluţba 

mil.  milión 

MSSZ  Městská správa sociálního zabezpečení 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

ORG  Informační systém pro vytváření, ukládání a převodů identifikátorů 

OSN  Organizace spojených národů 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

ROB  registr obyvatel 

ROS  registr osob 

RPP  registr práv a povinností  

RUIAN registr územní identifikace, adres a nemovitostí  

s. p.  státní podnik 

SZR  správa základních registrů 

tis.  tisíc 

tj.  to jest  



 

51 
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vyd.  vydání 
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PŘÍLOHA č. 1 

 

Systém fungování základních registrů  

 
 

Zdroj: SZR. Informační systém základních registrů [online]. (2010-2013). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA č. 2 

 

Organizační struktura ČSSZ 

 

 

Zdroj: Upraveno dle ČSSZ - ústředí. Organizační řád České správy sociálního zabezpečení. (2011).  
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PŘÍLOHA č. 3 

 

Seznam předepsaných tiskopisů, které je moţné po přechodné období podávat i písemně 

Název 
Povinnost činit od 01. 01. 2013 

podání elektronicky dle 

Přechodné období pro 

písemné podání do 

Zaměstnavatelé/účetní jednotky 

Evidenční list důchodového pojištění 
§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 

582/1991 Sb.  31. 12. 2013 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení 

zaměstnání) 

§162 odst. 2 písm. a) zákona č. 

187/2006 Sb. 31. 12. 2013 

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické 
přípravě) pro účely důchodového pojištění 

§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 

582/1991 Sb.  31. 12. 2013 

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího 

příspěvku v těhotenství a mateřství 

§162 odst. 2 písm. a) zákona č. 

187/2006 Sb. 31. 12. 2013 

Přehled o výši pojistného 
§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 

582/1991 Sb. 31. 12. 2013 

Přihláška do / Odhláška z registru 

zaměstnavatelů 

§162 odst. 2 písm. a) zákona č. 

187/2006 Sb. 31. 12. 2013 

Příloha k ţádosti o dávku nemocenského 

pojištění 

§162 odst. 2 písm. a) zákona č. 

187/2006 Sb. 31. 12. 2013 

Osoby samostatně výdělečné činné 

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) 

samostatné výdělečné činnosti 

§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 

582/1991 Sb.  31. 12. 2013 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok… 
§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 
582/1991 Sb.  31. 12. 2013 

Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém 

pojištění 

§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 

582/1991 Sb.  31. 12. 2013 

Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském 

pojištění 

§123e odst. 2 písm. a) zákona č. 

582/1991 Sb.  31. 12. 2013 

Ošetřující lékaři 

Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění 

§162 odst. 2 písm. a) zákona č. 

187/2006 Sb. 31. 12. 2013 

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 
§162 odst. 2 písm. a) zákona č. 

187/2006 Sb. 31. 12. 2013 

 

Zdroj: Upraveno dle ČSSZ. Změny ve způsobu předávání předepsaných tiskopisů od 01. 01. 2013 [online]. 

(2013). 


