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1 ÚVOD 

Dnešní uspěchaná doba svým rychlým tempem svádí k tomu, aby každý člen společnosti 

zvažoval svá rozhodnutí a volby s cílem co nejefektivněji nakládat s časem, který by měl 

věnovat práci a jiným povinnostem, rodině, ale také svým zájmům a koníčkům. Jistě by tedy 

bylo vítáno, aby čas, věnovaný méně příjemným úkonům, mohl být zkrácen ve prospěch těch 

příjemných a chtěných. 

Všechny oblasti života společnosti se rychle vyvíjí a jednou z příčin těchto změn je bezesporu 

mimořádný rozvoj vědy a techniky, zejména pak informačních a komunikačních technologií, 

což umožňuje práci s daty v elektronické – digitální podobě. 

Informační a komunikační technologie – ICT (z anglického Information and Communication 

Technologies) se staly součástí života každého jedince a celé společnosti, i když mnozí by 

mohli oponovat a tvrdit, že jich se tyto pojmy netýkají a oni ke svému životu tyto 

vymoženosti nepotřebují. Neuvědomují si však, že určitý stupeň vlivu ICT je dnes zastoupen 

v každé lidské činnosti, počínaje ranním vstáváním, sledováním nových zpráv na internetu 

či televizi, nakupováním v obchodech s elektronickými pokladnami, využíváním platebních 

karet, cestováním hromadnými dopravními prostředky řízenými moderními počítači, 

či vyřizováním různých záležitostí na úřadech. Tam všude se s elektronizací lze setkat.  

A právě poslední zmíněná oblast se stala objektem zájmu této bakalářské práce, konkrétně 

Czech POINT v podmínkách městského úřadu. 

Veřejná správa je správa věcí ve veřejném zájmu a je tedy třeba ji chápat, jako službu 

veřejnosti. Pokud by došlo ke srovnání kvality, rychlosti a profesionality služeb, které jsou 

v rámci výkonu veřejné správy poskytovány jejich spotřebitelům, tedy občanům a jiným 

subjektům, a to v době minulé a po roce 2000, jistě by se v ní odrazil právě vliv vstupu 

informačních a komunikačních technologií.  

Jednou z forem ICT ovlivňujících zásadním způsobem kvalitu výkonu veřejné správy bylo 

zavedení e-Governmentu – elektronizace veřejné správy, což není nic jiného, než využívání 

informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat její činnost, aby tím byly 

občanům a jiným subjektům poskytovány služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby jejich doba 

strávená na úřadech byla co nejkratší, avšak rozsah vyřízených záležitostí co největší. 
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Cílem této bakalářské práce je zhodnotit zavedení a možnosti Czech POINTu, jenž zajišťuje 

snadný kontakt občanů a dalších subjektů s veřejnou správou, a to v podmínkách Městského 

úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Pro dosažení stanoveného cíle bakalářské práce byly v rámci zpracování jednotlivých kapitol 

využity metody deskriptivní analýzy, komparativní analýzy a dedukce. 

Bakalářská práce je strukturována do pěti kapitol. První kapitola je tvořena úvodem. Ve druhé 

části této práce je popsán a vysvětlen pojem e-Government v podmínkách České republiky, 

včetně přiblížení a objasnění významu tří jeho základních nosných prvků, kterými jsou 

základní registry, systém datových schránek a informační  systémy veřejné správy. Třetí 

a čtvrtá kapitola je již věnována stěžejnímu prvku této bakalářské práce, kterým je čtvrtý pilíř 

e-Governmentu – projekt kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.  

Ve třetí kapitole je vysvětlen pojem a smysl kontaktních míst veřejné správy, a to nejen 

pro občany České republiky, ale také pro právnické osoby a ostatní subjekty, tedy pro širokou 

veřejnost, a to v teoretické rovině. Je zde definován legislativní rámec upravující výkon 

kontaktních míst veřejné správy, objasněn způsob fungování jeho dílčích částí a jejich přínos 

pro veřejnost i pro orgány veřejné moci. 

Čtvrtá část se již zabývá analýzou výkonu pracoviště Czech POINTu v podmínkách 

Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, včetně zhodnocení a navržení jeho možného 

vylepšení, kdy v této souvislosti dochází k porovnání tohoto pracoviště s pracovištěm 

v notářské kanceláři a na pobočce České pošty, s.p.  K rozboru fungování kontaktních míst je 

využito metody deskriptivní analýzy, komparativní analýzy a dedukce. U pracoviště 

na městském úřadu jsou rovněž shromážděny a zhodnoceny údaje o provozu tohoto 

pracoviště z ekonomického hlediska.  

 V  závěru práce jsou shrnuty všechny získané poznatky. 

Jako pramen informací byly v této práci využity internetové zdroje, relevantní odborná 

literatura, legislativa upravující danou oblast a interní údaje, které se vážou k výkonu 

kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT na porovnávaných pracovištích získané 

prostřednictvím metodického listu. 
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2 E-GOVERNMENT V ČESKÉ REPUBLICE 

Aby mohl být fenomén e-Governmentu definován a blíže popsán, a to nikoliv pouze tento 

výraz samotný, ale rovněž jeho smysl a význam v moderní době 21. století, je třeba nejprve 

formulovat a přiblížit pojem, jehož je e-Government dnes již neodmyslitelnou součástí. Tímto 

pojmem je veřejná správa.  

2.1 Veřejná správa 

Veřejná správa (dále VS) v podobě, jak je známá dnes, je výsledkem mnoha jejich 

vývojových modifikací, vlivu momentálních společenských trendů v různých oblastech života 

společnosti, politických směrů a názorů, ale také ekonomické situace daného státu z čehož 

plyne, že VS neodmyslitelně patří ke každé společnosti a je stálým předmětem úvah.   

V současné moderní době již není na VS pohlíženo jako na skupinu poloprofesionálních 

úředníků, kteří vykonávají dílčí administrativní úkony snaživě, ale bez širšího záběru.  

Jak uvádí Vrabková (2012), má dle mnoha současných autorů například Vláčila, Wrighta 

a Němce, Kováře či Hendrycha dnes VS mezioborový neboli interdisciplinární charakter, 

neboť je předmětem zájmu mnoha vědních oborů, jako jsou právo, sociologie, ekonomie, 

geografie, demografie či regionalistika.  

Na základě informací z  pramenů, které se zabývají zkoumáním historie VS lze konstatovat, 

že s požadavkem, aby byly věci veřejné spravovány správně, je možno se setkat v každé 

epoše lidstva, jejíž součástí byla určitá společnost, starověkem počínaje. Je tedy zřejmé, 

že i když se VS často označovala jinými slovy, je civilizační nezbytností. Historické 

zkoumání VS je pro poznání toho, jak VS fungovala a jak byla vnímána současníky dané 

doby, velkým přínosem. Neexistuje sice mnoho listin a dokladů, které by deklarovaly 

zkoumání VS v historii, ale přesto nějaké existují. Výjimečné postavení mezi těmito 

památkami mají zcela jistě například opisy na nalezených papyrech z Egypta. Tehdejší 

panovníci považovali za etickou povinnost, aby poučili své následníky o umění spravovat 

věci veřejné (Pomahač, 2013). 

Je uchvacující, jak to, co se mnoha nezasvěceným může jevit jako vymoženost moderní doby, 

již bylo před mnoha tisíci léty běžně využíváno jako prostředek k dosažení požadovaného 

stupně odpovědnosti ve vládnutí a spravování určitého společenství.  
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Poučné je také to, že již 3.800 let př. n. l. se v dochovaných análech vyskytly skutečnosti, 

které odsuzovaly korupci, zneužívání moci či postavení a porušování práva a rovněž 

deklarovaly fakt, že již v této dávné době byl například problém poradců a mluvčích stejně 

ožehavý jako dnes. V tomto smyslu Pomahač (2013, s. 4) cituje starověké autory 

(dle překladu B. Vachaly) „Nenamáčej štětec, abys porušil právo. Zobákem ibise má být prst 

písaře – střez se zneužívat ho! Syn písaře, jenž zneužije svého prstu, nebude přijat do státní 

služby.“ či „Jestliže pracuješ s lidmi, opatři si důvěryhodné spolupracovníky. Důvěryhodnost 

prospívá tvému jménu. Jen ten, kdo ovládá svojí chtivost, zvládne všechno ostatní, neboť 

si může říci: Kéž bych věděl!“ 

VS v pojetí moderní doby je chápána jako služba veřejnosti, i když v mnoha směrech má 

i donucovací charakter. Z významového hlediska je věcí VS vše, co je obecně uznáno 

za zájem veřejnosti, tedy záležitosti, ve kterých jsou  zájmy širšího okruhu  lidí  nadřazeny 

nad zájmem jednotlivce. Z tohoto hlediska pak VS zasahuje také do soukromé sféry 

(Halásek, 2007). 

Ze shora uvedeného vyplývá, že i když do výkonu VS spadají také donucovací či direktivní 

úkony, pak v  případě, že jejich cílem je ochránit zájem širší skupiny obyvatelstva či jiných 

subjektů, mají tyto akty charakter veřejné služby. 

V tuto chvíli by bylo vhodné, připomenout rozdíl mezi VS a správou soukromých záležitostí 

– soukromou správou. Jak již bylo uvedeno v dřívějších odstavcích, je VS správou veřejných 

záležitostí s cílem ochránit veřejný zájem, tedy dotýká se okruhu více subjektů či přímo celé 

společnosti. Oproti tomu soukromá správa je správa soukromých záležitostí, vykonávají 

ji soukromé osoby s cílem ochránit svůj zájem, dosáhnout zlepšení vlastní situace. Tyto osoby 

se při tom řídí svou vlastní vůlí, ale musí postupovat v souladu s platnými zákony a jinými 

právními předpisy. Přesto však existují situace, kdy se na výkonu VS mohou podílet 

i subjekty se soukromoprávním postavením například některé obchodní společnosti, u kterých 

je sice již z jejich statutu obchodní společnosti zřejmé, že byly založeny za účelem podnikání 

s cílem dosažení zisku, přesto se však svou činností podílí na výkonu služeb ve prospěch 

veřejnosti. V   praxi  je tak   možno  se setkat  například  s obchodními společnostmi, které 

pro obce i její občany provádějí výkup a likvidaci odpadů, zimní i letní údržbu veřejných 

prostranství a podobně. Tyto společnosti mají mnohdy uzavřeny s obcemi smlouvy 

o poskytování těchto služeb. 
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V rámci výkonu VS jsou soustavou organizací a institucí prováděny určité činnosti a dle toho, 

zda se jedná o tyto úkony nebo o instituce, které je vykonávají, lze na VS pohlížet ze dvou 

úhlů - formálního a materiálního (někdy též organizačního a funkčního) 

V materiálním smyslu je za VS označován souhrn všech správních činností, které předmětně 

souvisí s vládnutím na ústřední a místní úrovni a poskytováním veřejných služeb. 

Ve formálním smyslu je pak VS činností organizačních jednotek a osob. Tyto subjekty jsou 

buďto správní úřady jakožto přímí nositelé VS, nebo úřední osoby, které vykonávají úkony 

správní povahy. Také to mohou být zařízení v postavení nepřímých subjektů VS 

(Pomahač, 2013).  

Podle toho, na které úrovni je VS uskutečňována, ji lze chápat v širším či užším pojetí. 

Jak uvádí Halásek (2007), je v širším přístupu VS vyjádřena existencí státní moci, vlastního 

systému veřejné vlády a správy. V užším pojetí je pak pod pojem VS zařazena především 

soustava jednotek (institucí, orgánů), realizujících veřejnou moc – jejich činnost a produkty 

této činnosti v podobě informací a finančních toků, které mají podstatný vliv na způsob 

fungování státu. Patří sem také personální obsazení a materiálně-technické zabezpečení těchto 

jednotek. Níže uvedený diagram (Obr. 2.1) znázorňuje užší pojetí veřejné správy. 

Obr. 2.1 Užší pojetí veřejné správy 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle Horzinková, Novotný, 2008. 
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Jak uvádí Pomahač (2013), je státní správa tradičně považována za osu VS, jejím nositelem 

je stát. Z hlediska subjektů, které ji vykonávají, se pak dělí na státní správu přímou 

a nepřímou. Přímými vykonavateli státní správy jsou správní orgány jako organizační složky 

státu zatímco nepřímými vykonavateli státní správy jsou subjekty, na které byl formou 

delegace výkon státní správy „přenesen“ zákonem nebo jiným organizačním rozhodnutím. 

V případě samosprávy jsou dle Pomahače (2013) nositeli veřejné moci územní a zájmové 

korporace. Veřejnoprávní korporace je subjekt veřejného práva s vlastní právní způsobilostí 

a členstvem, plní úkoly VS. Příkladem územní veřejnoprávní korporace jsou obce, svazky 

obcí, vyšší územní samosprávné celky, apod., zájmovou veřejnoprávní korporací jsou 

profesní komory a vysokoškolská samospráva. 

Nositelem „ostatní“ správy jsou jiné, často nezávislé instituce, například centrální banka, 

ústavy poskytující veřejné služby apod. (Pomahač, 2013). 

Tím, že VS je správou veřejných záležitostí ve veřejném zájmu, je jí zároveň přisouzena 

nenahraditelná úloha jako specifické společenské činnosti řídícího a organizačního charakteru 

zaměřené na veřejné záležitosti a determinované veřejným zájmem. Jde přitom o správní 

činnosti podzákonného, nařizovacího a výkonného charakteru (Průcha, 2012). 

2.2 E – Government 

Výraz e-Government již v češtině natolik zdomácněl, že ani není překládán, neboť pokusy 

v tomto směru vyzněly vždy toporně a nejasně. Je to elektronická správa věcí veřejných, 

či vládnutí nebo vláda (Mates, Smejkal, 2012). 

Již v šestém odstavci úvodu této bakalářské práce bylo uvedeno, že e-Government znamená 

elektronizaci VS. Z tohoto logicky vyplývá, že e-Government, respektive úvahy o něm, 

musely vznikat v přímé úměře na dynamický rozvoj ICT, zejména po roce 2000. Rozmach 

ICT na konci 90. let 20 století a počátku 21. století zasáhl snad každou oblast života 

společnosti a tudíž je logické, že musel ovlivnit také výkon VS. Je pochopitelné, že zájmem 

bylo, aby elektronizace VS byla přínosem pro obě zúčastněné strany, tedy pro orgány 

vykonávající státní správu ať už přímo, či v přenesené působnosti a samosprávu, ale rovněž 

pro spotřebitele služeb poskytovaných VS, tedy pro občany a další subjekty. Elektronizace 

VS je proces, který se postupně vyvíjí a ani dnes nelze říci, že je již ukončen. 

Jak uvádí Marchal, Prokeš, Štědroň a Vaníček (2011), staly se data a informace ve 21. století 

výnosným obchodním artiklem. 
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Z uvedeného vyplývá potřeba, naučit se s těmito daty zacházet způsobem, který je bude umět 

efektivně a účelně využít, ale také s nimi nakládat, a to tak, aby tato data byla chráněna před 

případným zneužitím. 

Jak dále uvádí Marchal, Prokeš, Štědroň a Vaníček (2011), soukromá sféra již dneska 

disponuje efektivními informačními systémy, které jsou schopny informace nejenom rychle 

a přesně přenášet, ale dokonce i třídit a z poskytnutých informací činit doporučení a závěry 

svým koncovým uživatelům. V současné době probíhá elektronizace veřejné správy, kterou 

lze definovat jako sérii procesů, vedoucích k výkonu státní správy a samosprávy 

a uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných 

elektronickými prostředky. Cílem e-Governmentu je dle uvedených autorů rychlejší, 

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

otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům, tedy občanům a celé široké 

veřejnosti. Hlavním cílem e-Governmentu je heslo: „že úřady nemají obíhat občané, 

ale dokumenty v elektronické podobě.“  

Pro VS mělo zavedení její elektronizace znamenat zejména optimalizaci jednotlivých 

interních úkonů, aby výkon VS byl rychlejší, výkonnější, spolehlivější a komplexnější a tím 

také efektivnější a hospodárnější z hlediska vynaložených finančních prostředků, v případě 

VS veřejných financí.  

Pro občany a ostatní subjekty, které využívají služeb poskytovaných VS měla její 

elektronizace přispět zejména k tomu, aby jejich kontakt s VS byl jednodušší, aby na úřadech 

strávili méně času a „vyřídili“ co nejvíce svých záležitostí a pokud možno, na jednom místě 

a při jedné návštěvě, případně aby své záležitosti mohli vyřídit přímo z pohodlí domova. 

Obdobnou definici e-Governmentu použilo již Ministerstvo informací České republiky, které 

působilo jako ústřední orgán státní správy v letech 2003 – 2007. Jeho náplní byly zejména 

informační a komunikační technologie, elektronické komunikace a poštovní služby 

s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu, dále koordinace 

rozvoje elektronické veřejné správy – e-Governmentu aj.  

Na webových stránkách tohoto ministerstva si zájemci mohli již tehdy dohledat potřebné 

informace, týkající se e-Governmentu, a to prostřednictvím hlavní příčné lišty, kde byl odkaz 

pro e-Government umístěn (ISVS, 2006). 
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Dle tehdejšího Ministerstva informací znamená e-Government „transformaci vnitřních 

a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních 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“ (Budiš, 2008, s. 20).   

Dnes vykonává koordinaci činností na úseku e-Governmentu Ministerstvo vnitra. 

E-Government nelze pojímat jako jeden akt, naopak se jedná a celý komplex ucelených 

aktivit, které v  sobě v praktickém životě zahrnují soubor oblastí a činností, jenž byly dle 

Lidinského, Švarcové, Budiše, Lokla a Procházkové (2008) shrnuty do těchto bodů:  

(1) informační systémy veřejné správy, open source; (2) elektronická komunikace; 

(3) ochrana osobních údajů, implementace biometrických údajů; (4) elektronický podpis, 

elektronická   značka;   (5)  elektronická  správní   řízení, elektronické  podání,  e-podatelny, 

e-volby; (6) dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů; (7) konverze dokumentů; 

(8) registry veřejné správy; (9) informační audit; (10) bezpečnost a ochrana utajovaných    

informací; (11) bezpečnost–komplexní zabezpečení informačního systému; (12) e-Commerce; 

(13) elektronické veřejné zakázky. 

2.2.1 E-Government – symboly, právní úprava   

Symbolem e-Governmentu je eGON a Klaudie. eGON je symbolem moderního, přátelského 

a efektivního úřadu. 

 Mozek eGONa symbolizuje čtyři základní registry, 

 srdcem eGONa jsou datové schránky, 

 jeho cévy znázorňují komunikační infrastrukturu VS, 

 prsty eGONa symbolizují Czech POINT (15. Ministerstvo vnitra ČR, 2014). 

Klaudie je mladší symbol e-Governmentu (vznikl v roce 2011) a má zajistit, aby byly ICT 

projekty nejen efektivnější a levnější, ale také aby umožnily přechod od současného stavu 

blížícího se správě majetku k modelu poskytování a odebírání služeb, a to prostřednictvím 

nového fenoménu „cloud computing1“ (16. Ministerstvo vnitra ČR, 2014). 

                                                   
1Sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. 
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Právní úprava e-Governmentu je zakotvena ve více právních předpisech. Primárním 

zákonem, který danou problematiku upravuje, je zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který byl 

vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 17. 7. 2008  a  nabyl účinnosti dne 1. 7. 2009. (dále  zákon 

o e-Governmentu) 

V § 1 zákona o e-Governmentu je deklarováno, které oblasti tento zákon upravuje. Jedná se o: 

(1) elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, státních 

fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor 

zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči 

fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických 

osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem 

prostřednictvím datových schránek; (2) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících 

fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek; (3) informační systém 

datových schránek; (4) autorizovanou konverzi dokumentů. 

Další ustanovení zákona o e-Governmentu legislativně upravují zejména institut datových 

schránek (dále DS) a konverzi dokumentů z elektronické podoby do listinné a naopak. 

Problematice DS a konverzi dokumentů budou věnovány následující kapitoly této bakalářské 

práce. 

Další zákony upravující problematiku e-Governmentu jsou pak zejména: 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů, 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdější předpisů. 

Aby mohlo dojít k naplnění smyslu a poslání elektronizace VS v praxi, bylo postupně 

navrženo a zrealizováno několik zásadních projektů  e-Governmentu. Jedná se zejména o: 

 Czech POINT, 

 Základní registry, 

 Datové schránky, 

 Komunikační infrastruktura VS, 

 e-Občanský průkaz, 

 e-Pas aj. 

Problematice kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT bude v této práci věnována 

třetí a čtvrtá kapitola. 

2.2.2 Základní registry – mozek eGONa 

Základní registry veřejné správy představují jeden ze základních pilířů moderního                 

e-Governmentu, tj. procesu elektronizace veřejné správy. Symbolicky je znázorňuje eGONův 

mozek, bez něhož by fungování e-Governmentu v ČR bylo málo efektivní a mohlo 

by docházet k opakovaným chybám při vkládání a práci s klíčovými daty. Hlavním cílem 

fungování základních registrů je zefektivnění a využití možností současných technologií 

pro on-line přístupy téměř kdykoli a odkudkoli. Základní registry však musí současně 

splňovat a zajistit efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu přesných a aktuálních 

tzv. referenčních údajů. Zpuštění a využívání základních registrů ve VS má zejména odstranit 

multiplicitu klíčových dat v databázích, které jsou orgány veřejné moci (dále OVM2) 

využívány při své práci. Realizace projektů základních registrů je financována 

ze strukturálních fondů Evropské unie. 

                                                   
2 Státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti 

veřejné správy. 



14 
 
 
 

Kromě zvýšení efektivity státní správy, kdy úředník nemusí zjišťovat, která data jsou aktuální 

a správná, dochází také ke zrychlení procesu vyřízení žádostí, tedy ke snížení byrokratické 

zátěže. Občan by měl daleko méně času strávit na úřadu.  

Ostrý provoz systému základních registrů byl zahájen v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o registrech) a dalšími 

souvisejícími právními předpisy vztahujícími se k problematice základních registrů, dne 1. 7. 

2012. Tímto datem byl neodvratně zahájen dlouhodobý a v některých procesech i trvalý 

proces zefektivnění veřejné správy (Správa základních registrů, 2010-2014). 

Jak již bylo uvedeno, problematiku základních registrů upravuje zákon o registrech. V § 3 

tohoto zákona je deklarováno, které registry jsou považovány za základní registry. Těmi jsou: 

 základní registr obyvatel - ROB, 

 základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci -  ROS, 

 základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí -  RUIAN,  

 základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností - RPP.  

Smysl fungování základních registrů je v tom, že do registrů jsou vkládána data o subjektech 

daných zákonem o registrech. Tato data byla před jejich vložením do některého ze základních 

registrů verifikována a měla by tedy být jediná správná. Do každého základního registru jsou 

o těchto subjektech vkládána jiná data – tzv. referenční údaje.  

Jako příklad subjektů a referenční údajů o nich, jsou níže uvedeny tyto údaje tak, jak jsou 

deklarovány v §§17 a 18 zákona o registrech, který řeší problematiku základního registru 

obyvatel - ROB: 

Subjekty údajů vedených v ROB – (1) státní občané ČR; (2) cizinci, kterým bylo podle 

jiného právního předpisu  vydáno povolení k  trvalému pobytu na území České republiky 

nebo povolení k přechodnému pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů; (3) 

občané jiných členských států Evropské unie; (4) občané států, které jsou vázány mezinárodní 

smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím; (4) občané států, které jsou vázány 

smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, kteří na území České republiky hodlají 

přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce; (5) cizinci, kterým byla na území České 

republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany; (6) jiné 
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fyzické  osoby,  u nichž  jiný  právní  předpis  vyžaduje  agendový identifikátor fyzické osoby 

a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.  

Referenční údaje o subjektech vedených v ROB – (1) příjmení, jméno, popřípadě jména; 

(2)  adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 

jiného právního předpisu; (3) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se 

narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území 

České republiky se vede ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru územní 

identifikace; (4) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den 

smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;  údaj 

o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby 

na referenční údaj v registru územní identifikace; (5) státní občanství, popřípadě více státních 

občanství; (6) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů; (7) záznam o zřízení 

datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna. 

OVM pak využívají při své činnosti referenční údaje obsažené v některém ze základních 

registrů, a to v rozsahu, v jakém jsou oprávněny tyto údaje využívat buďto podle zákona 

o registrech nebo zvláštního zákona.  

Ze základních registrů mohou být vydávány ověřené výstupy z ISVS – blíže v kapitole, 

věnované kontaktním místům VS – Czech POINT. 

Dle § 6 zákona o registrech byla zřízena Správa základních registrů, která má sídlo v Praze. 

Jedná se o správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra ČR (dále MV). V jeho čele stojí 

ředitel a jeho náplní je zejména správa informačního systému základních registrů a provádění 

další úkonů dle § 6 zákona o registrech. 

2.2.3 Datové schránky – srdce eGONa 

Legislativním základem pro informační systém datových schránek a potažmo DS schránky je 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o e-Governmentu).  

Dle § 2 zákona o e-Governmentu je DS definována jako elektronické úložiště, které je určeno k:  

 doručování orgány veřejné moci,  
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 provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,  

 dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických 

osob.  

Dle zákona o e-Governmentu lze užívání DS lze pojmout jako povinné a dobrovolné – 

nepovinné. 

Povinně je DS využívána 

 k doručování pošty mezi orgány veřejné moci navzájem,  

 k doručování pošty orgány veřejné moci právnickým osobám, podnikajícím fyzickým 

osobám či fyzickým osobám, které mají zřízenu DS.   

Nepovinně může být DS využívána 

  k doručování pošty právnickými osobami (dále PO), podnikajícími fyzickými 

osobami (dále PFO) či fyzickými osobami (dále FO), které mají zřízenu DS, OVM. 

Ze shora uvedeného je zřejmé, že DS jsou součástí informačního systému datových schránek 

(dále ISDS), který je zároveň jedním z informačních systémů veřejné správy (dále ISVS) 

dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 

předpisů (dále zákon o informačních systémech). 

ISDS obsahuje informace o DS a jeho uživatelích. Jeho správcem je MV, jeho 

provozovatelem je Česká pošta, s.p. To, že je MV správcem ISDS však neznamená, 

že by mohlo číst korespondenci uživatelů DS. Obsah datové zprávy (dále DZ) je na vstupu 

do tohoto systému zašifrován a je rozšifrován až na jeho výstupu. Jediné, co ISDS vidí, je to, 

co je napsáno na virtuální obálce DZ, tedy zejména informace o odesílateli a příjemci. ISDS 

vede pouze informace o tom, kdy kdo komu něco posílal, ale nemůže vést záznam o obsahu 

komunikace (pracovní manuál MV ČR – informační systém datových schránek, 2009). 

Rovněž při doručování z pohledu zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále správní řád), kterým se určuje postup správních orgánů, hrají DS důležitou roli, 

neboť dle § 19 správního řádu se při doručování FO a PO, které mají DS zřízenu, postupuje 

tak, že prioritu má právě DS, do které správní orgány doručují na prvním místě, pomineme-li 

doručení na místě. Je však třeba rozlišovat jednotlivé úkony správních orgánů, tedy to, vůči 

komu jsou mířeny. V případě doručování FO je nutno doručovat do DS fyzické osoby, je-li 
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zřízena. Naopak v případě doručování písemnosti, která je určena PFO je nutno doručovat 

do DS podnikající fyzické osoby, má-li ji tato osoba zřízenu. Také při doručování do DS platí 

„fikce doručení“, tedy, že pokud se oprávněná osoba do své DS nepřihlásí do 10 dnů ode dne, 

kdy je DZ do DS dodána, považuje se tento den za den doručení. 

Dle zákona o e-Governmentu DS zřizuje a spravuje MV. Rozdíl je však v tom, zda je DS 

zřizována ze zákona - povinně nebo dobrovolně - na žádost. 

DS ze zákona se nezřizuje fyzické osobě. V této souvislosti tedy můžeme hovořit o DS 

právnické osoby, která je automaticky zřízena: 

 právnické osobě zapsané do obchodního rejstříku (obchodní společnosti), 

 organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané do obchodního 

rejstříku, 

 právnické osobě zřízené zákonem (například státní fondy ČR – Státní fond rozvoje 

bydlení, Státní fond kultury, Státní zemědělsky intervenční fond aj.), 

 OVM. 

Ve výše uvedených případech je DS uvedeným PO zřízena automaticky, aniž by musely něco 

konat, a to bezprostředně po získání informace o tom, že tato PO byla zřízena nebo vznikla, 

tedy že byla zapsána do obchodního rejstříku.  

O zřízení DS jsou tyto PO správcem ISDS – MV informovány, kdy jim jsou rovněž sděleny 

technické údaje nutné ke vstupu do DS a manipulaci s ní. 

V  případě subjektů, které vznikly před účinností zákona o e-Governmentu byl takový, 

že těmto subjektům, tedy orgánům veřejné moci, právnickým osobám zřízeným ze zákona, 

právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, ale také insolvenčním správcům, byly 

DS zřízeny do 90 dnů ode dne účinnosti zákona (pracovní manuál MV ČR – informační 

systém datových schránek, 2009). 

Zákon o e-Governmentu dále určuje, komu může být DS zřízena na žádost, tedy dobrovolně. 

Může se jednat o DS právnické osoby, fyzické osoby nebo podnikající FO. V uvedených 

případech může být tedy DS zřízena:  

 fyzické osobě způsobilé k právním úkonům, a to do 3 dnů ode dne podání žádosti, 
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 podnikající fyzické osobě, a to do 3 dnů ode dne podání žádosti, 

 právnické osobě nezapsané do obchodního rejstříku, a to do 3 dnů ode dne podání 

žádosti (např. spolky, nadace apod.).  

Uživatelé DS však nejsou povinni při komunikaci s OVM používat DS, tato povinnost se 

vztahuje pouze na OVM. Je však nutno si uvědomit, že pošta od OVM bude těm, kdo mají DS 

zřízenu ať už ze zákona či dobrovolně, odesílána vždy do této DS a v případě, že se její 

uživatel do této DS do 10 dní od dodání zásilky do DS nepřihlásí, je tato DZ považována 

za doručenou. Může se tedy stát, že OVM dodá do DS určitého subjektu DZ, uživatel této DS 

se z nějakých důvodů do své DS delší dobu nepřihlásí a dokumenty v DZ budou 10. den 

po jejich dodání do DS považovány za doručené. Rozhodnutí vydané OVM pak může 

například nabýt právní moci, aniž by se fakticky o tomto úkonu uživatel DS dozvěděl. 

OVM zasílá dokumenty do DS v elektronické podobě a tyto mají váhu originálu, neboť jsou 

digitálně podepsány a opatřeny časovým razítkem, které informuje o datu vyhotovení 

dokumentu. 

Uživatel, který po obdržení DZ do své  DS bude chtít tento dokument vlastnit v listinné 

podobě má dvě možnosti: 

 na své tiskárně dokument vytiskne, avšak tento má pak pouze informativní charakter, 

nelze jej považovat za originál, uživatel ho však může použít k založení pro svou 

potřebu, kdy není vyžadováno, aby listina měla povahu originálu, 

 pokud bude adresát téže DZ chtít, aby měl obsah DZ v listinné podobě a tato listina 

měla váhu originálu, musí provést tzv. konverzi dokumentu, v tomto případě 

z elektronické podoby do listinné. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že cílem zavedení systému datových schránek je umožnit vést 

korespondenci s OVM, kdy tento způsob plně nahrazuje klasický způsob doručování zásilek 

v listinné podobě (Lapáček, 2012). 

2.2.4 Komunikační infrastruktura VS – cévy eGONa 

Doba přináší zvýšení nároků na způsob využívání stávajících informačních technologií 

a jejich rozvoj zejména formou „elektronizace“ agend. Dochází k vzájemné koordinaci 

rozvoje informačních zdrojů, a to tak, aby byl umožněn výkon potřebných činností uživatelů 

koordinovaný z jednoho místa, ať by se jednalo o činnost orgánů veřejné správy nebo občanů. 
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Mělo by tak dojít ke zjednodušení poskytování služeb VS pro občana, a to přenesením 

povinností shromažďovat a dokládat určité informace, které jsou již dostupné v různých 

informačních systémech z občana na orgány VS a současně by mělo dojít k tomu, aby šlo 

vyřídit různé agendy z jednoho místa. 

Dle 17. Ministerstva vnitra (2014) je jednotná komunikační infrastruktura pro elektronické 

úřadování (dále KIVS), bezpečným místem propojení mezi veřejností a VS a znamená 

i efektivnější přístup k informacím pro ty, kteří k tomu mají oprávnění. KIVS má za úkol 

zajistit bezpečný přenos dat. Jednoduše lze říci, že KIVS představuje sjednocení různých 

datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě. Přínosem KIVS je jak 

zefektivnění služeb, tak výrazné úspory. 

KIVS je založena na „Koncepci KIVS“. Usneseními vlády č. 1156, 1270 a 1453 z roku 2006 

byla vládou ČR postupně vzata na vědomí informace o stavu realizace této koncepce, 

následně byl vládou ČR schválen její rozvoj a posledním usnesením byla vzata na vědomí 

informace o průběhu realizace této koncepce. 

V této souvislosti byly členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

uloženy úkoly, které měly přispět k naplnění smyslu této koncepce. 

Budování KIVS pak bylo zahájeno v roce 2007, v situaci, kdy paralelně vedle sebe existovaly 

a přibývaly další a další datové linky od jednotlivých ministerstev a úřadů.  

Primárním cílem zavádění KIVS bylo vytvoření jednotné datové sítě, která poskytne 

bezpečné připojení a vysoký standard nabízených služeb. Druhým cílem bylo odstranění 

monopolu poskytovatelů datových služeb (Mates, Smejkal, 2012). 

 Vypsání soutěží na poskytování datových služeb navíc vedlo k zapojení dalších dvou 

operátorů - kromě Télefoniky O2 se zapojily GTS Novera a konsorcium T-Systems a ČD 

Telematika (5. Ministerstvo vnitra, 2014). 
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3 FUNKCE A DOSTUPNOST SLUŽEB CZECH POINTU 

Czech POINT – Český podací ověřovací informační národní terminál nebo také kontaktní 

místo veřejné správy je jedním ze čtyř hlavních projektů e-Governmentu - elektronizace 

veřejné správy. Smyslem projektu Czech POINT bylo a stále je zredukovat přílišnou 

byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Přestože se z pohledu nezasvěceného může 

naplnění stanoveného cíle projektu Czech POINT jevit jako snadný cíl, který již byl naplněn, 

opak je pravdou. Už samotnému spuštění „ostrého“ provozu pracovišť Czech POINT 

předcházela obsáhlá jednání na vládní úrovni, kdy postupně bylo navrženo a zrealizováno 

mnoho nástrojů, které funkcionalitu kontaktních míst veřejné správy stále rozšiřují                  

a vylepšují. 

Marchal, Prokeš, Štědroň a Vaníček (2011) uvádí, že je nesmyslné, aby občané při podáních 

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

ve státem vedených databázích. Dále uvádí, že v konkrétním případě je úspěšným nasazením 

e-Governmentu v praxi projekt Ministerstva vnitra Czech POINT. Cílem tohoto projektu je 

umožnit občanům získat veškeré potřebné dokumenty, které vydává veřejná správa, pouze 

na jediném místě.  

Od roku 2011 se funkcionalita projektu CzechPOINT zmnohonásobnila. Dnes lze 

na pracovištích kontaktních míst veřejné správy vykonat mnoho rozličných úkonů, které 

občanům, podnikajícím fyzickým osobám ale i právnickým osobám zásadním způsobem 

usnadňují život, a to zejména tím, že jim poskytuje možnost vyřízení svých záležitostí rychle, 

legitimně a na jednom místě. 

3.1 Czech POINT – právní úprava 

Primárním zákonem, který legislativně upravil prvotní smysl pracovišť Czech POINT, a to 

vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (dále ISVS), je zákon 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 

(dále zákon o informačních systémech).  

Tento zákon, kromě ustanovení citovaných v  §14, písm. a) – e) jeho čtvrté části, nabyl 

účinnost dne 14. 9. 2000. Zákon o informačních systémech v této podobě již v § 3 definoval 

pojem „informační systémy veřejné správy“, a to jako soubor informačních systémů, které 

slouží pro výkon veřejné správy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů, avšak ještě 

neobsahoval ustanovení o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné 
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správy, které bylo do zákona o informačních systémech implementováno až zákonem 

č. 81/2006 Sb. ze dne 10. 2. 2006, o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, který, kromě několika ustanovení, nabyl účinnost dne 1. 1. 2007.  

Tímto zákonem byl do zákona o informačních systémech zaimplementován nový § 9, který 

stanovil, že z informačních systémů VS  vydávají orgány VS, které jsou správci nebo 

provozovateli těchto systémů (správci), na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu 

vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému. Dále se v tomto ustanovení 

uvádí, že z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou neveřejnými 

evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví zvláštní právní 

předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě 

v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo osobě, která je podle 

zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou v zápisu, a to v rozsahu 

tímto zvláštním právním předpisem stanoveném. Další ustanovení § 9 novelizovaného zákona 

o informačních systémech upravuje další náležitosti, které souvisí s vydáváním ověřených 

výstupů z informačních systémů veřejné správy.  

Zákonem č. 130/2008 Sb., kterým byl změněn zákon o živnostenském podnikání a rovněž 

zákon o informačních systémech a některé další zákony, který nabyl účinnost dne 1. 7. 2008, 

byl do zákona o informačních systémech implementován nový § 8a, ve kterém byl poprvé 

definován pojem „kontaktní místo veřejné správy“ - Český podací ověřovací informační 

národní terminál - Czech POINT.   

V odst. 2 tohoto ustanovení bylo deklarováno, které instituce jsou  „kontaktními místy veřejné 

správy“. Těmi jsou: 

 notáři, 

 krajské úřady, 

 matriční úřady, 

 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,3 

                                                   
3 Vyhláška č. 364/2009 Sb. o kontaktních místech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů. 
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 zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,4 

 držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. 

V § 9, odst. 2 téhož zákona zde bylo rovněž  poprvé uvedeno, že ověřené výstupy 

z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají právě kontaktní místa VS. 

Výčet institucí, které mohou vykonávat činnost kontaktního místa veřejné správy, byl 

následně zákonem č. 263/2001 Sb. ze dne 29. 7. 2001, který nabyl účinnosti dne 29. 11. 2011 

rozšířen o banku, které byla Ministerstvem vnitra ČR udělena autorizace k výkonu působnosti 

kontaktního místa veřejné správy.  

Další zákon, který upravuje činnost kontaktních míst VS, je zákon  č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2009. (dále zákon o e-Governmentu). V § 23 tohoto 

zákona je kontaktním místům VS svěřeno, aby na žádost prováděla tzv. konverzi. Konverzí se 

dle § 22 téhož zákona rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu 

obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů 

a připojení ověřovací doložky nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě 

do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení 

ověřovací doložky. 

Dle § 14, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdější předpisů (dále 

zákon o registrech) je kontaktním místům VS uloženo, aby v  případě, kdy osoba uvedená 

v odstavci 3 téhož ustanovení jistí nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní  vedeny 

v základním registru, se skutečným stavem, bezplatně prostřednictvím kontaktního místa VS 

požádala o změnu referenčních údajů v základním registru editora příslušného referenčního 

údaje. Kontaktní místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného referenčního údaje.  

V § 14, odst. 1 zákona o registrech je dále rovněž uvedeno, že ze základních registrů se 

vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy, které, jak již bylo uvedeno, 

vydávají ve formě výpisů z ISVS právě kontaktní místa VS – pracoviště Czech POINTu.  

Z ustanovení § 11a, zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestu, ve znění pozdějších 

předpisů vyplývá skutečnost, že kontaktní místa veřejné správy rovněž přijímají žádosti FO 

nebo PO o výpis z rejstříku trestů a tento rovněž vydávají. 

                                                   
4 Vyhláška č. 364/2009 Sb. o kontaktních místech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů. 
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Další úlohu plní kontaktní místa veřejné správy na základě § 8, zákona  č. 133/2000Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, kde v odst. 5 tohoto 

ustanovení je uvedeno, že obyvatelé starší 15 let mohou prostřednictvím kontaktního místa 

veřejné správy podat žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel. 

Důležité jsou pro výkon kontaktního místa veřejné správy rovněž: 

 Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a 

 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o  stanovení   podrobností  užívaní  a provozování  ISDS, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Problematiku výše správních poplatků za úkony provedené kontaktním místem veřejné 

správy řeší zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle položky 3, písm.d) tohoto zákona podléhá vydání ověřeného výstupu z informačního 

systému veřejné správy správnímu poplatku ve výši 100 Kč za první  stránku a 50 Kč 

za každou další i započatou stránku. Dále dle položky 10, písm. a) tohoto zákona podléhá 

přijetí žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů správnímu poplatku ve výši 100 Kč. 

Autorizovaná konverze podléhá správnímu poplatku ve výši 30 Kč za každou stránku. 

3.2 Czech POINT – přípravná etapa 

Spuštění ostrého provozu projektu Czech POINT předcházela řada jednání na vládní úrovni 

a byly prováděny podrobné analýzy požadovaného technického řešení. 

Praxe i legislativy e-Governmentu se v té době dotkly politické změny realizované zejména 

od září 2006. Tyto změny se netýkaly pouze institucionálního zabezpečení řízení informační 

politiky, které vyústily ve zrušení ministerstva informatiky (od 1. 6. 2007). Programové 

prohlášení vlády z roku 2006 počítalo se sjednocením agend ministerstva informatiky a vnitra 

a s dokončením nových „základních kodexů“ (patrně mělo na mysli legislativu základních 

registrů). Na toto prohlášení vlády navazovalo usnesení vlády č. 1085, (Pomahač, 2013). 

Rovněž v programovém prohlášení vlády 2007 zazněl cíl vytvořit univerzální místo (Czech 

POINT) pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání 

vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných 

centrálních registrech a evidencích a  získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou 
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s danou osobou orgány veřejné moci vedena a kterými jsou měněny či zakládány skutečnosti 

mající vliv na jejich práva a povinnosti. 

Vybudováním systému pracovišť Czech POINT byly cíle stanovené usnesení vlády č. 1085, 

konkrétně v oblasti vybudování struktury univerzálních kontaktních míst obyvatel České 

republiky s úřady, naplněny. 

Usnesením vlády České republiky č. 1224 ze dne 29. října 2007 byl pro každou obec, která 

bude, v souladu s příslušnými právními předpisy, od 1. ledna 2008 provozovatelem 

kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, schválen účelový příspěvek 50 tis. Kč.  

Před zahájením „ostrého“ provozu pracovišť Czech POINT byl provoz kontaktních míst VS 

testován v 37 vybraných obcích a 74 pracovišť České pošty s.p. Tento pilotní provoz probíhal 

od 28. 3. do 31. 8. 2007 a zájem veřejnosti o tuto službu byl zřetelný – bylo vydáno přes 

17 000 ověřených výstupů se stoupající tendencí. Hlavním cílem pilotního provozu bylo 

odzkoušení předpokládaného technického řešení tak, aby byla identifikována všechna rizika 

konečného technického řešení, které mělo být následně aplikováno na celém území České 

republiky. Zároveň mělo dojít k ověření možností implementace na jednotlivých obcích. 

(pracovní manuál MV ČR – CZECH POINT, 2008). 

Z legislativních důvodů bylo v rámci pilotního provozu možno získat ověřené výstupy z: 

 Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví 

 podle čísla listu vlastnictví, 

 podle čísla popisného, 

 podle čísla parcely, 

 částečné výpisy.  

 Obchodního rejstříku 

 úplný výpis, 

 výpis platných údajů k aktuálnímu dni. 

 Živnostenského rejstříku (pracovní manuál MV ČR – CZECH POINT, 2008). 
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Počet provedených výpisů z jednotlivých ISVS a jejich procentní zastoupení z celkového 

počtu vydaných výpisů za období pilotního provozu (březen – srpen 2007) znázorňuje níže 

uvedená Tab. 3.1 a graf (Obr. 3.1).  

Tab. 3.1 Počet výpisů z ISVS vydaných v rámci pilotního provozu kontaktních míst VS    

Měsíc 
Katastr 

nemovitostí 
Obchodní 

rejstřík 
Živnostenský 

rejstřík 
CELKEM 

březen 46 92 45 183 

duben 673 395 142 1 210 

květen 1 745 922 98 2 765 

červen 1 748 1 306 49 3 103 

červenec 1 507 1 342 81 2 930 

srpen 3 851 3 032 66 6 949 

CELKEM 9 570 7 089 481 17 140 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2007 – materiál z pracovního setkání zástupců Czech POINTů – vlastní úprava. 

 

Z čísel uvedených v tabulce je zřejmé, že po dobu pilotního provozu pracovišť Czech 

POINTu byl o poskytování výstupů z ISVS zájem. Zvážíme-li, že se jednalo o zcela novou 

službu, jejíž existence nebyla mezi obyvateli ČR dřív známá, je průměrný počet vydaných 

výpisů za měsíc, 2 856, opravdu veliký. Po celou dobu pilotního provozu byl největší zájem 

o výpisy z katastru nemovitostí a dále výpisy z obchodního rejstříku. O výpisy 

z živnostenského rejstříku byl ve srovnání s dvěmi předchozími výpisy minimální zájem. 

Tento fakt lze přičítat skutečnosti, že podnikatelé mají i jiné možnosti, jak získat výpis 

z živnostenského rejstříku, a to přímo u obecního živnostenského úřadu, avšak za nižší 

správní poplatek – 20,- Kč/stránka.  

Obr. 3.1 Jednotlivé typy výpisů vyhotovené v rámci pilotního provozu z celkového počtu  

3%

41%

56%

katastr nemovitostí

obchodní rejstřík

živnostenský rejstřík

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2007 – materiál z pracovního setkání zástupců Czech POINTů – vlastní úprava. 
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Pilotní provoz kontaktních míst VS probíhal na vybraných úřadech a pracovištích České pošty 

s. p. na celém území České republiky. Počet vydaných výpisů dle regionů znázorňuje níže 

uvedený graf (Obr. 3.2) a Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Počet vydaných výpisů podle regionů České republiky 

  
Katastr 

nemovitostí 
Obchodní 

rejstřík 
Živnostenský 

rejstřík 
Celkem 

Čechy 2 046 1 129 86 3 261 

Morava 1 574 1 839 133 3 546 

Praha 3 718 2 644 228 6 590 

Česká pošta 2 232 1 477 34 3 743 

Celkem 9 570 7 089 481 17 140 
Zdroj:  Ministerstvo vnitra, 2007 – materiál z pracovního setkání zástupců Czech POINTů – vlastní úprava. 

Obr. 3.2 Porovnání počtu vydaných výpisů podle regionů České republiky 
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Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2007 – materiál z pracovního setkání zástupců Czech POINTů – vlastní úprava. 

Z uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že v celkovém součtu byl největší zájem o vydání 

výpisů z katastru nemovitostí. Porovnáme-li jednotlivé regiony, je zajímavé, že také ve třech 

porovnávaných regionech – Praha, Čechy a Česká pošta s.p. byl největší zájem o vydání 

výpisu z katastru nemovitostí. Pouze na Moravě byl větší zájem o vydání výpisu 

z obchodního rejstříku. O provedení výpisu z živnostenského rejstříku byl ve všech regionech 

shodně nejmenší zájem. 

Před zahájením „ostrého“ provozu pracovišť Czech POINTu byla každá pracovní stanice 

kontaktního místa Czech POINT vybavena softwarem pro tvorbu ověřených výstupů. Tento 

software komunikuje s centrálou Czech POINTu a zajišťuje bezpečný a autentifikovaný 

přenos dat. Provoz terminálu je závislý na správném fungování sítě a internetu. V případě 

ztráty přístupu k internetu není možné terminál používat. 
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3.3 CzechPOINT – dostupnost a funkce 

Při prvotních úvahách o způsobu rozmístění soustavy přístupových míst, která budou využita 

jako síť kontaktních míst veřejné správy bylo rozhodnuto, že k tomuto účelu bude využita již 

existující informační a komunikační struktura státních orgánů. Tato přístupová místa by měla 

být: 

 dostupná s přihlédnutí k regionálním a demografickým charakteristikám jednotlivých 

územních celků,  

 technologicky vybavená možností přístupu do informačních systémů veřejné správy 

tak, aby subjektům údajů byla schopna z těchto systémů poskytovat výpisy nebo jiné 

údaje k dalšímu využití žadateli, 

 schopna poskytovat co nejobsáhlejší spektrum služeb administrativněprávního, 

případně informačního charakteru,  

 schopna umožnit činit podání vůči orgánům státní správy, dále formalizovat právní 

povahu dokumentů, které byly doručeny v rámci komunikační infrastruktury 

elektronickou cestou (Budiš, Hřebíková, 2010) 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, kontaktní místa VS se dle zákona o informačních 

systémech ve znění účinném od 1. 7. 2008 nacházejí v kancelářích notářů, na krajských, 

městských    a   obecních úřadech,  zastupitelských    úřadech,  u držitelů   poštovní   licence 

(v současné době na pobočkách České pošty s.p.),  na  pobočkách  Hospodářské komory ČR  

a v pobočkách ČSOB a.s. 

K 1. 3. 2014 bylo v České republice celkem 7 094 pracovišť Czech POINTu. Na území 

Moravskoslezského kraje se k témuž datu nachází 479 kontaktních míst pracoviště Czech 

POINTu: (1) na krajských, městských a obecních úřadech v  celkovém počtu 320 míst; 

(2) na pobočkách Hospodářské komory ČR (Ostrava, Opava a Karviná) v  počtu 3 míst; 

(3) na pobočkách České pošty s.p. v celkovém počtu 115 míst; (4) v notářských kancelářích 

v počtu 41 míst; (5) v jedné pobočce ČSOB a.s. Ostrava (Ministerstvo vnitra, 2013). 

Z uvedeného je zřejmé, že v Moravskoslezském kraji jsou největší měrou pracoviště Czech 

POINTu zastoupena na krajských, městských a obecních úřadech. 

Procentní vyjádření zastoupení pracovišť Czech POINTu z celkového počtu těchto pracovišť 

v Moravskoslezském kraji znázorňuje níže uvedený graf (Obr. 3.3). 
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Obr. 3.3 Zastoupení pracovišť Czech POINTu v MS kraji k 1. 3. 2014 z celkového počtu 
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Zdroj:  Ministerstvo vnitra, 2013 – vlastní úprava. 

Počet agend, jejichž prostřednictvím jsou na pracovištích Czech POINTu uživatelům 

poskytovány služby, se z prvotního poskytování výstupů z ISVS, a to výpisu z  katastru 

nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, mnohonásobně rozrostl. 

V současné době lze prostřednictvím pracoviště Czech POINTu požádat o: 

Výstup z ISVS formou výpisů z 

 bodového hodnocení řidiče, 

 insolvenčního rejstříku, 

 katastru nemovitostí, 

 obchodního rejstříku, 

 Rejstřík trestů, 

 Rejstříku trestů právnických osob, 

 seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

 živnostenského rejstříku. 

Úkony v souvislosti s ISDS 

 žádost o zřízení datové schránky, 
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 žádost PO/PFO/FO o povolení dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO, 

 žádost PO/PFO/FO o zrušení dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO, 

 podání oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům 

nebo vedoucím OVM, 

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, 

 oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, 

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby), 

 žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, 

 žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, 

 žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM, 

 žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM. 

Úkony v souvislosti s autorizovanou konverzí dokumentů 

 žádost o autorizovanou konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby,  

 žádost o autorizovanou konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby.  

Úkony v souvislosti se základními registry 

 výpis údajů z registru osob, 

 veřejný výpis údajů z registru osob, 

 výpis o využití údajů z registru obyvatel, 

 výpis o využití údajů z registru osob, 

 žádost o změnu údajů v registru obyvatel, 

 žádost o změnu údajů v registru osob, 

 žádost o poskytnutí údajů třetí osobě. 
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Ostatní agendy 

 Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu, 

 Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu, 

 Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. 

Czech POINT@office 

V rámci projektu Czech POINT lze pro vnitřní potřebu OVM využít také služeb tzv. „Czech 

POINT@office.“ Prostřednictvím aplikace Czech POINT@office mohou OVM vykonat 

určité úkony a získat potřebné podklady a listiny, které dále slouží k výkonu jejich agend.  

Úkony v  rámci využití služeb pracoviště Czech POINT@office, tzn. výstupy z   ISVS 

a konverze dokumentů, nepodléhají správním poplatkům. 

Agendy pracoviště Czech POINT@office 

 výpis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., 

 výpis z Rejstříku trestů právnických osob, 

 autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak, 

 ověření provedení autorizované konverze, 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 výpis údajů z registru osob, 

 žádost o změnu údajů v registru obyvatel, 

 žádost o změnu údajů v registru osob, 

 žádost o vydání seznamu voličů, 

 výpis údajů z registru obyvatel. 

Výpis z Rejstříku trestů je prováděn v souladu s ustanovením § 16a) zákona č. 269/1994 Sb., 

o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o výpis z Rejstříku trestů musí být 

zdůvodněná, tzn., že OVM o tento výpis žádá pro účely konkrétního správního řízení. 
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Czech POINT@home 

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které mají zřízenu datovou 

schránku, mohou rovněž využít služeb Czech POINT@home. Tato aplikace je přístupná 

z elektronického portálu veřejné správy  www.portal.gov. 

Jedná se vlastně o elektronické kontaktní místo veřejné správy, které umožňuje všem 

zmíněným subjektům, které mají zřízenu datovou schránku, aby přes toto webové rozhraní 

požádali o výstupy z ISVS, které jinak v listinné podobě poskytuje kontaktní místo veřejné 

správy – Czech POINT. Takto pořízený výpis žadatel obdrží zdarma do své DS a je opatřen 

elektronickým podpisem a v této elektronické podobě je možno jej využívat i při komunikaci 

s OVM. K převedení tohoto elektronického výpisu do listinné podoby je však opět nutno 

navštívit kontaktní místo veřejné správy a požádat o provedení autorizované konverze 

dokumentu z elektronické podoby do listinné. 

Hlavním přínosem Czech POINT@home je možnost získání výpisů (v elektronické podobě) 

bez nutnosti návštěvy kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT. 
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4 ZABEZPEČENÍ SLUŽEB CZECH POINTU NA MĚSTSKÉM 

ÚŘADU VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ 

4.1 Reforma veřejné správy 

Jak uvádí Pomahač, Vidláková (2002), lze z hlediska vývoje správní reformy období 

v Československu a v České republice po roce 1989 rozdělit na tři období: 

 1990 - 1992 období federálního státu, 

 1992 – 1997 období dvou koaličních vlád, 

 1998 – 2002 období menšinové vlády sociálně demokratické 

V průběhu těchto období byl nejprve zrušen celý systém národních výborů (místních, 

městských, okresních a krajských), byly vytvořeny samosprávné obce a zřízeny okresní úřady 

jako orgány státní správy. Jednalo se o první fázi decentralizace v České republice. Tento 

model však neřešil druhý samosprávný stupeň. 

V  rámci druhého období vývoje správní reformy (1992 – 1997) byl přijat ústavní zákon 

o VÚSC (v roce 1997), jímž bylo zřízeno 14 krajů včetně hlavního města Prahy s  účinností 

od 1. ledna 2000. 

Poslední etapa vývoje správní reformy (1998 – 2002)  - vláda J. Tošovského a M. Zemana, 

byla zaměřena zejména na kroky, vedoucí k decentralizaci státní správy na orgány územní 

samosprávy a k dekoncentraci státní správy na nižší stupně správních orgánu při respektování 

zásady subsidiarity.  

Lze konstatovat, že v druhé polovině devadesátých let byla počata zásadní etapa reformy 

veřejné správy, která měla odstranit dosavadní nedostatky v jejím výkonu. Vláda ČR ve svém 

usnesení č. 258 ze dne  29. března 1999 vzala na vědomí „Návrh koncepce veřejné správy“ 

a uložila v této souvislosti ministru vnitra úkoly zejména v oblasti návrhů zákonů. Usnesením 

vlády č. 601 ze dne 16. června 1999 pak Vláda ČR tuto koncepci schválila a zároveň v této 

souvislosti uložila členům vlády další úkoly. 

Ze zvažovaných alternativ zvítězil „spojený model veřejné správy“, což v praxi znamená, 

že orgány samosprávy vykonávají na základě zmocnění ve zvláštních zákonech také 

přenesenou působnost státní správy. Jedná se o decentralizaci a dekoncentraci VS. 
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Hlavním cílem reformy veřejné správy bylo zkvalitnění služeb poskytovaných OVM v rámci 

výkonu veřejné správy, a to zejména jej í modernizací a rovněž jejím přiblížením směrem 

k občanům a ostatním subjektům. 

V první fázi této reformy došlo ke zřízení krajských samospráv. Byl schválen zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a dne 12. listopadu 2000 se konaly volby 

do krajských zastupitelstev. Následovalo jejich první zasedání, které ze zákona proběhlo 

ve dnech 18. – 21. prosince 2000 a následně volba hejtmanů. Na krajské samosprávy byla 

v rámci reformy VS přesunuta část kompetencí z   ústředních orgánů veřejné správy 

a okresních úřadů. 

V souvislosti s druhým zmíněným cílem reformy VS, tedy snahou o její přiblížení směrem 

k občanům, bylo s účinnosti od 1. 1. 2003 zrušeno 73 okresních úřadů a výkon jejich 

kompetencí byl přesunut na 205 obcí s rozšířenou působností. Jednalo se o druhou fázi 

reformy VS. 

Seznam obcí, které se od 1. 1. 2003 staly obcemi s rozšířenou působností (dále ORP) je 

stanoven v příloze č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 

V Moravskoslezském kraji se jedná o tyto obce: 

Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant 

nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový 

Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov. 

4.2 Město Frýdlant nad Ostravicí – obec s rozšířenou působností 

Město Frýdlant nad Ostravicí se tedy od 1. 1. 2003 stalo ORP a byly na něj přesunuty 

kompetence k  výkonu  přenesené   působnosti veřejné  správy z  bývalého Okresního úřadu 

ve Frýdku – Místku. 

V rámci reformy veřejné správy došlo k zásadním změnám v dosavadní organizační struktuře 

Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí (dále městský úřad).  

Do 31. 12. 2002 byl městský úřad organizačně členěn na 6 odborů, jejichž činnost zajišťovalo 

43 zaměstnanců včetně tajemníka městského úřadu. V čele Města stál starosta 

a 1 místostarosta. Městský úřad do té doby vykonával úkoly v samostatné působnosti a pouze 

v ojedinělých případech na základě zmocnění ve zvláštních zákonech také přenesenou 
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působnost státní správy. Příkladem tak může být výkon části agendy živnostenských úřadů 

(oblast živností volných včetně kontrolní činnosti), přestupková agenda, agenda evidence 

obyvatel, vyplácení dávek sociální potřebnosti pro nezaměstnané a rodiny s dětmi a jiné. 

Organizační strukturu městského úřadu včetně náplní jednotlivých odborů a počtu pracovníků 

do realizace II. fáze reformy VS znázorňuje tabulka  - viz příloha č.1. 

V důsledku reformy VS a zrušení Okresního úřadu ve Frýdku – Místku byla na  ORP – Město 

Frýdlant nad Ostravicí přesunuta řada kompetencí, jejichž činnost od 1. 1. 2003 zabezpečuje 

městský úřad.  

Souhrn činností, které jsou od 1. 1. 2003 v rámci přenesené působnosti státní správy 

zajišťovány městským úřadem: 

Oblast živnostenského podnikání  

 komplexní výkon činnosti obecního živnostenského úřadu dle zákona č. 570/1991 Sb., 

o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Všeobecná vnitřní správa 

 vydávání občanských průkazů,  

 vydávání cestovních dokladů, 

 agenda zvláštní matriky. 

Výkon činností dopravního úřadu 

 vydávání registrace k provozování autoškoly,  

 provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění,  

 vydávání řidičských průkazů,  

 vedení registru silničních vozidel. 

Oblast životní prostředí 

 výkon na úseku státní správy lesů, 

 výkon na úseku státní správy myslivosti, 
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 speciální stavební úřad – vodoprávní úřad, 

 výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší,  

 výkon státní správy na úseku rybářství, 

 výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství, 

 výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. 

Výkon činností stavebního úřadu 

 územní plánování z titulu ORP pro obce ve správním obvodu, 

 speciální stavební úřad -  silniční správní úřad, 

 přestupky na úseku místních komunikací. 

Sociální oblast 

 sociálně právní ochrana dětí, 

 sociální kurátor pro dospělé a děti, 

 náhradní rodinná péče. 

V této souvislosti byla organizační struktura městského úřadu značně rozšířena - viz příloha 

č.2. V současné době je členěn na 9 odborů. Došlo rovněž k navýšení počtu zaměstnanců 

zařazených do městského úřadu ze 43 na 77. Tito pracovníci jsou rozmístěni ve třech budovách 

v centru města, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 50 až 100 metrů. Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů jsou přímo podřízeny starostovi a jsou organizačními složkami města. 

4.3 Pracoviště Czech POINTu ve městě Frýdlant nad Ostravicí 

Smyslem této části bakalářské práce je popis, analýza a porovnání výkonu kontaktního místa 

veřejné správy ve městě Frýdlant nad Ostravicí na jeho třech pracovištích, a to na městském 

úřadu, v notářské kanceláři a  na pobočce České pošty, s.p. Pro účely získání relevantních 

údajů, na základě kterých bude možno analyzovat fungování daného pracoviště, byl vytvořen 

metodický list - viz příloha č. 3, který má za úkol zmapovat období let 2009 až 2013. 

Výsledky této analýzy budou následně použity při celkovém hodnocení výkonu pracoviště 

Czech POINTu na Městském úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.  
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4.3.1 Pracoviště Czech POINTu na Městském úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

Na městském úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí byla činnost pracoviště Czech POINTu 

zahájena v roce 2008. Začátkem roku 2009 Město Frýdlant nad Ostravicí zažádalo 

prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR o dotaci z EU, a to z „Integrovaného operačního 

programu“.  

Tento projekt vycházel z Vládou schválené strategie „Smart Administration“ a byl nezbytným 

krokem k vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické VS 

na regionální a místní úrovni VS s vysokou mírou využití moderních informačních 

a komunikačních technologií, jako prostředku pro zkvalitnění výkonu činnosti územních 

orgánů VS. 

 Dotace se týkala projektu „Czech POINT - Kontaktní místo“. Celkové výdaje projektu byly 

vyčísleny na 68 540 Kč a měly sloužit k pokrytí nákladů  na  pořízení   výpočetní  techniky 

a služeb, například multifunkční tiskárny, USB, internetového připojení, čtečky čipových 

karet pro obsluhu USB rozhraní, certifikátů elektronického podpisu a tokenu a jiné. Z EU 

Město v rámci projektu získalo 85 % celkové částky výdajů, Město uhradilo zbývajících 15%. 

Na městském úřadu se v současné době pracoviště Czech POINTu nachází na 2 odborech - 

odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad; odboru dopravy. Služby Czech PINTu jsou 

poskytovány zhruba 35 až 57 hodin týdně. Na městském úřadu je v souladu s pracovním 

řádem aplikovaná pružná pracovní doba, kdy dostupnost služeb Czech POINTUu je tedy 

vázaná na přítomnost pracovníků vykonávajících agendu Czech POINT na svém pracovišti.  

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad se nachází ve 12 kancelářích a čítá 17 

pracovníků zařazených do městského úřadu. Jednotlivé kanceláře jsou rozmístěny v  přízemí 

a I. NP budovy čp. 139. Z uvedeného počtu 17 pracovníků vykonává na tomto odboru agendu 

pracoviště Czech POINT celkem 5 pracovnic. Dvě pracovnice se nacházejí ve společné 

kanceláři v přízemí a další 3 pracují ve dvou kancelářích ve I. NP. Pracovnice v přízemí 

poskytují výpis z Rejstříku trestů pro FO, pracovnice v I. NP poskytuji všechny ostatní služby 

pracoviště  Czech POINT, které jsou dále deklarovány. 

Pracovnice tohoto odboru vykonávají činnost agendy Czech POINT pouze z malé části svého 

pracovního úvazku. Žádná pracovnice odboru VVaOŽÚ nemá ve své pracovní náplni pouze 

výkon agendy Czech POINT, ale vždy se jedná o minimální část úvazku těchto pracovnic. 
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Rozložení úvazku pracovnic odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu je 

uveden v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Rozložení úvazků pracovnic odboru VVaOŽÚ vykonávajících agendu Czech POINT 

Úvazek 
1. 

pracovnice 
2. pracovnice 3. pracovnice 4. pracovnice 5. pracovnice

agenda Czech POINT 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

ostatní agenda 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
Zdroj: Organizační struktura odboru VVaOŽÚ – vlastní úprava. 

Odborem VVaOŽÚ jsou poskytovány tyto služby kontaktního místa veřejné správy:   

 Výstup z ISVS formou výpisů z: 

Rejstřík trestů, Rejstříku trestů právnických osob, insolvenčního rejstříku, katastru 

nemovitostí, obchodního rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, živnostenského 

rejstříku. 

 Úkony v souvislosti s ISDS: 

Žádost o zřízení datové schránky, žádost PO/PFO/FO o povolení dodávání dokumentů 

od datové schránky PO/PFO/FO, žádost PO/PFO/FO o zrušení dodávání dokumentů 

od datové schránky PO/PFO/FO, podání oznámen o zneplatnění přístupových údajů 

statutárním orgánům nebo vedoucím OVM, oznámení o zneplatnění přístupových údajů 

a vydání nových, oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, 

oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby), žádost 

o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, žádost o opětovné 

zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, žádost, aby datová schránka plnila 

funkci OVM, žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM.  

 Úkony v souvislosti s autorizovanou konverzí dokumentů: 

Žádost o autorizovanou konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby a naopak. 

 Úkony v souvislosti se základními registry: 

Výpis údajů z registru osob, veřejný výpis údajů z registru osob, výpis o využití údajů 

z registru obyvatel, výpis o využití údajů z registru osob, žádost o změnu údajů v registru 

obyvatel, žádost o změnu údajů v registru osob, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě.  
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Odbor dopravy se nachází v 7 kancelářích a čítá 8 pracovníků zařazených do městského 

úřadu. Jednotlivé kanceláře jsou rozmístěny v I. NP budovy čp. 139.  Z uvedeného počtu 

8 pracovníků vykonává na tomto odboru agendu pracoviště Czech POINT 1 pracovník, který 

má výkon agendy Czech POINT vykonávat v rozsahu 0,05 pracovního úvazku. Odborem 

dopravy je jako služba kontaktního místa VS nabízen výpis z bodového hodnocení řidiče. 

Provedení jednotlivých úkonů, poskytnutých pracovištěm CP na Městském úřadu 

ve Frýdlantu nad Ostravicí podléhá, v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu poplatku – viz. Tab. 4.2. 

 Tab. 4.2 Výše správních poplatků za jednotlivé úkony poskytnuté pracovištěm Czech POINT  

Zdroj:  Zákon o správních poplatcích – vlastní úprava. 

Z celkového počtu 77 zaměstnanců města zařazených do městského úřadu vykonává agendu 

Czech POINT 6 zaměstnanců. Celkový úvazek těchto zaměstnanců v rozsahu výkonu agendy 

Czech POINT, činí 0,85. (Obr. 4.1 a 4.2) 

Obr. 4.1 Poměr pracovníků vykonávajících                 Obr. 4.2 Vyjádření poměrů úvazků v rámci  
agendu Czech POINT  k ostatním                                výkonu agendy Czech POINT   

8%

92%
pracovníci vykonávající agendu Czech
POINT
pracovníci nevykonávající agendu Czech
POINT

         

76,15

0,85

celkový úvazek pracovníků MěÚ mimo
agendu Czech POINT

celkový úvazek pracovníků v rozsahu
agendy Czech POINT

 

Zdroj: Organizační struktura MěÚ – vlastní úprava.            Zdroj: Organizační struktura odboru VVaOŽÚ a OD        
                 vlastní úprava.  

Úkon Výše správního poplatku 

výstup z ISVS 
100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou 
i započatou stránku 

výpis z Rejstříku trestů FO 100 Kč (do 31.12.2011 50 Kč) 

výpis z Rejstříku trestů PO 100 Kč 

konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné 
a naopak 

30 Kč za každou i započatou stránku 

opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200 Kč (ostatní agendy DS jsou zdarma) 
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Všichni zaměstnanci vykonávající agendu Czech POINTu byli pro výkon této agendy 

proškoleni formou e-learningových kurzů. 

4.3.2 Počet úkonů v rámci výkonu pracoviště Czech POINT v období let 2008 – 2013 

Rok 2008 byl první rok, ve kterém se na Městském úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí začaly 

poskytovat služby pracoviště Czech POINTu. V tomto roce bylo na tomto pracovišti možno 

získat výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského 

rejstříku a výpis z Rejstříku trestů. Služby pracoviště Czech POINTu poskytovalo 5 pracovnic 

odboru VVaOŽÚ. V tomto období bylo dle interních statistik městského úřadu provedeno 

na pracovišti Czech POINTi celkem 857 úkonů, viz. Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Počet provedených úkonů pracovištěm Czech POINT na městském úřadu - r. 2008 

Rok Výpisy z KN Výpisy z ŽR Výpisy z OR Výpisy z RT 

2008 278 27 89 463 

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za rok 2008 – vlastní úprava. 

Za provedení shora uvedených úkonů bylo v tomto roce na správních poplatcích, v souladu se 

zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybráno 

celkem 65 650 Kč. 

V roce 2009 byl rozsah služeb poskytovaných pracovištěm Czech POINT na městském úřadu 

rozšířen o vydávání výpisů z insolvenčního rejstříku, výpis bodového hodnocení řidiče (žádný 

úkon), poskytování služeb v rámci agend DS a autorizovanou konverzi dokumentů. V tomto 

roce bylo dle interních statistik městského úřadu provedeno na pracovišti Czech POINT 

celkem 909 úkonů - viz. Tab. 4.4. V souvislosti s provedením těchto úkonů bylo na správních 

poplatcích vybráno celkem 88 450 Kč. 

Tab. 4.4 Počet provedených úkonů pracovištěm Czech POINT na městském úřadu - r. 2009 

Rok 
Výpisy z 

KN 
Výpisy 
z ŽR 

Výpisy 
z OR 

Výpisy 
z RT  

Výpisy 
z insolvenčního 

rejstříku 

Úkony 
agend DS 

Autorizovaná 
konverze 

dokumentů 

2009 257 13 98 508 6 24 3 

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za rok 2009 – vlastní úprava. 

V roce 2010 nedošlo k dalšímu rozšíření služeb, poskytovaných pracovištěm Czech POINT. 

V roce 2010 bylo dle interních statistik městského úřadu provedeno na pracovišti Czech 

POINT celkem 895 úkonů, viz. Tab. 4.5. Na správních poplatcích bylo v tomto roce vybráno 

celkem 69 300 Kč. 
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Tab 4.5 Počet provedených úkonů pracovištěm Czech POINT na městském úřadu - r. 2010 

Rok 
Výpisy z 

KN 
Výpisy 
z ŽR 

Výpisy 
z OR 

Výpisy 
z RT 

Výpisy 
z insolvenčního 

rejstříku 

Úkony 
agend DS 

Autorizovaná 
konverze 

dokumentů 

2010 296 16 87 419 3 46 28  

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za rok 2010 – vlastní úprava. 

V roce 2011 byly pracovištěm Czech POINT poskytovány stejné služby, jako v předchozích 

letech. Dle interních statistik bylo provedeno celkem 598 úkonů - viz. Tab. 4.6 a na správních 

poplatcích inkasováno celkem 46 530 Kč. 

Tab 4.6 Počet provedených úkonů pracovištěm Czech POINT na městském úřadu - r. 2011 

Rok 
Výpisy z 

KN 
Výpisy 
z ŽR 

Výpisy 
z OR 

Výpisy 
z RT 

Výpisy 
z insolvenčního 

rejstříku 

Úkony 
agend DS 

Autorizovaná 
konverze 

dokumentů 

2011 244 14 64 203 7 17 51 

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za rok 2011 – vlastní úprava. 

V roce 2012 byly pracovištěm Czech POINT poskytovány služby jako v předchozích letech. 

Dle interních statistik městského úřadu  bylo provedeno celkem 681 úkonů - viz. Tab. 4.7. 

Změna nastala u výše správního poplatku za provedení výpisu z RT, který se zvýšil 

na 100 Kč/výpis. Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 67 560 Kč. 

Tab 4.7 Počet provedených úkonů pracovištěm Czech POINT na městském úřadu - r. 2012 

Rok 
Výpisy z 

KN 
Výpisy 
z ŽR 

Výpisy 
z OR 

Výpisy 
z RT 

Výpisy 
z insolvenčního 

rejstříku 

Úkony 
agend DS 

Autorizovaná 
konverze 

dokumentů 

2012 232 18 98 264 4 16 49 

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za rok 2012 – vlastní úprava. 

V roce 2013 byly agendy Czech POINTu rozšířeny o agendy základních registrů. Z důvodu 

nezájmu, či nízkého povědomí občanů, však nebyly tyto úkony požadovány. Dle interních 

statistik městského úřadu bylo provedeno celkem 625 úkonů - viz. Tab. 4.8.  Na správních 

poplatcích bylo v roce 2013 vybráno celkem 64 520 Kč. 

Tab 4.8 Počet provedených úkonů pracovištěm Czech POINT na městském úřadu - r. 2013 

Rok 
Výpisy 
z KN 

Výpisy 
z ŽR 

Výpisy 
z OR 

Výpisy 
z RT 

Bodové 
hodnocení 
řidiče 

Výpisy z 
insolvenčního 

rejstříku 

Úkony 
agend 

DS 

Autorizovaná 
konverze 

dokumentů 

2013 202 22 88 226 5 3 33 46 

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za rok 2013 – vlastní úprava. 
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Ze shromážděných dat o úkonech Czech POINTu za období let 2008 až 2013 lze vyvodit 

následující skutečnosti. Počet provedených výpisů z RT byl v letech 2008 až 2010 zhruba 

ve stejné výši. Od roku 2011 byl zaznamenán prudký, zhruba 50% pokles počtu jejich vydání. 

Toto si lze vysvětlit jednak tím, že do povědomí občanů již pronikla informace o možnosti 

požádat o tento výpis také v notářské kanceláři, ale zejména v pobočce České pošty, s.p. 

Žádosti o výpisy z RT bylo možno podat na městském úřadu již před zahájením činnosti 

pracovišť Czech POINTu, kdy tyto žádosti byly Rejstříku trestů ČR zasílány písemně a občan 

poté tento RT obdržel poštou. Proto byl způsob podání žádosti o výpis z RT na úřadech mezi 

občany velmi zažitý. Dále mělo na pokles žádostí o výpis z RT vliv rovněž to, že podnikatelé 

od roku 2009 již nemuseli k ohlášení živnosti či žádosti o koncesi výpis z RT dokládat, nýbrž 

si jej živnostenský úřad začal žádat sám.  U počtu výstupů z ISVS – výpisů z OR, KN a ŽR 

lze u KN pozorovat jeho postupný, přibližně 10% pokles (kromě roku 2010), což může 

rovněž souviset s odklonem částí „klientů“ k pracovišti Czech POINTu na České poště, s.p., 

kde si občané při vyřizování svých záležitosti mohou rovněž požádat o výpis z KN. Jak již 

bylo výše uvedeno, pobočka pošty se ve Frýdlantu nad Ostravicí nachází v blízkosti dvou 

menších sídlišť a průmyslové zóny, což má vliv na to, že při vyřizování svých záležitosti 

na Czech POINTu nemusí občané ztrácet čas přejížděním či přecházením celého města 

na pobočku na městském úřadu či u notáře a zvolí tedy poštu. U výpisů z OR a ŽR tento 

pokles není zaznamenán. Lze si to vysvětlit tím, že výpisy z ŽR a OR určitým způsobem 

souvisí s výkonem podnikatelské činnosti a na městském úřadu se nachází živnostenský úřad. 

Zejména podnikatelé mají stále zažitou potřebu, vyřizovat tyto výpisy na Czech POINTu 

na městském úřadu, kde se tři pracoviště nachází právě na živnostenském úřadu 

a podnikatelům tak mohou být relevantně zodpovězeny i případné dotazy. U agend DS lze 

v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 pozorovat zhruba 92% nárůst, což je zřejmě způsobeno 

tím, že zejména obchodní společnosti, kterým byly DS v  roce 2009 zřízeny ze zákona, ještě 

nebyly s tímto způsobem komunikace sžity a proto docházelo k nutnosti vyžádání nových 

přístupových hesel pro přístup do své DS. V roce 2013 lze vysledovat opět další nárůst agend 

DS, a to o 50%, což bylo způsobeno údajnou nutností, aby podnikatelé, kteří mají 

zaměstnance, podávali oznámení k OSSZ pouze prostřednictvím DS. U autorizované 

konverze dokumentů lze vysledovat nejprve v roce 2010 její obrovský, téměř 1000% nárůst 

a poté v roce 2011 další, zhruba 40% nárůst, který se pak od tohoto roku pohybuje již 

přibližně ve stejné výši a souvisí s existencí DS a potřebou konvertovat dokumenty. O výpis 

z  insolvenčního rejstříku je trvale nízký zájem, což si lze vysvětlit nevědomostí o využití 

informací, které jsou v tomto výpisu deklarovány. Údaje o počtu úkonů v jednotlivých letech 

znázorňuje graf (Obr. 4.3). 
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Výše správních poplatků je přímo úměrná provedeným úkonům. Od roku 2012 měla na výši 

vybraných správních poplatků vliv změna poplatku za výpis z RT z 50 Kč na 100 Kč. 

Celková výše vybraných správních poplatků za období let 2008 až 2013 činí 402 010 Kč.5 

Obr. 4.3 Souhrn údajů o celkovém počtu úkonů pracoviště Czech POINTu na městském úřadu – 

r. 2008 až 2013  

857

909

895
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4 565

2008
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2013

celkem

celkový počet úkonů

 

Zdroj: Interní statistiky městského úřadu za roky 2008 až 2013 – vlastní úprava. 

4.3.3 Vyčíslení nákladů na provoz pracoviště Czech POINTu 

Pro získání celkového obrazu o výkonu pracoviště Czech POINTu na městském úřadu 

za celou dobu jeho fungování, je nutno zohlednit rovněž náklady na výkon tohoto pracoviště. 

Do nákladů, které souvisí s výkonem uvedené agendy, je nutno zahrnout zejména:  

 náklady na kancelářské potřeby (kancelářský papír, barva do tiskárny, CD nosiče), 

 část spotřeby energií spojené s provozem kanceláří,   

 poplatek ve výši 50 Kč za jeden výpis z KN ve prospěch Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního, 

 část mzdy pro zaměstnance, v souvislosti s výkonem této agendy. 

Při každém úkonu na pracovišti Czech POINTu vznikají listinné dokumenty (výpisy, 

potvrzení o úkonech DS, konverze do listinné podoby apod.) zhruba v rozsahu min. 2 až 4 

stránek, což je jeden až dva listy papíru. Už při jedné stránce výpisu je k němu nutno připojit 

další list papíru s ověřovací doložkou. Pokud by bylo počítáno s průměrem, tedy 3 stránkami 

na jeden úkon a připojením dalšího listu papíru s ověřovací doložkou, budou na jeden úkon 

                                                   
5 65 650 + 88 450 + 69 300 + 46 530 + 67 560 + 64 520 = 402 010 
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v průměru spotřebovány 3 listy papíru. Za celé období fungování tohoto pracoviště (r. 2008 - 

2013) je to 13 6956 listů papíru. Průměrná cena jednoho balení standardního kancelářského 

papírů  A4 – 500 ks, je 80 Kč.   

Náklady na kancelářský papír za období let 2008 až 2013 činí 2 191 Kč.7 

Cena toneru do multifunkční tiskárny, která byla pořízena z dotací EU (jedno pracoviště 

Czech POINTu) se pohybuje v  průměru okolo 3 200 Kč (cena černého toneru je nižší 

než cena barevného). Při černobílém tisku dochází ke spotřebě jak černého, tak barevného 

toneru. Tato multifunkční tiskárna umožňuje provádět zároveň scanování dokumentů 

pro jejich konverzi. Jeden toner pokryje zhruba 6000 stran tisku. 

Náklady na toner za období let 2008 až 2013 činí 14 608 Kč.8  

Spotřebu energií v souvislosti s výkonem agend Czech POINTu lze vyčíslit odvozením 

z finančních částek, vyměřených hospodářským úsekem městského úřadu:  

 výše spotřebované el. energie na jednu osobu/měsíc vyčíslená v korunách je ve výši   

554,38 Kč (hodnoty za rok 2013). Z uvedeného lze odvodit náklady na el. energii 

za období let 2008 až 2013, které činí 33 928  Kč.9 

 výše vodného a stočného je dle hospodářského úseku na jednu osobu/rok, vyčísleno 

v korunách, 1 207 Kč (hodnoty za rok 2013, v  předchozích letech obdobné). 

Z uvedeného lze odvodit náklady na vodné a stočné za období let 2008 až 2013, které 

činí 6 156 Kč.10  

 výše spotřebovaného tepla se dle hospodářského úseku vyčísluje podle plochy 

kanceláří. Průměrná hodnota spotřebovaného tepla je na jednu kancelář, vyčísleno 

v korunách, 3 581 Kč/rok. Z uvedeného lze odvodit náklady na vytápění kanceláří 

za období let 2008 až 2013, které činí 18 263, 10 Kč.11 

Poplatek Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu za provedené výpisy 

z katastru nemovitostí činí 75 450 Kč.12  

 

                                                   
6 4 565 · 3 = 13 695 
7 (13 695 : 500) · 80 = 2 191 
8 (13 695 · 2 : 6000) · 3 200 = 14 608 
9 (554,38 · 0,85 · 12) · 6 = 33 928 
10 (1 207 · 0,85) · 6 = 6 156  
11 [(3 581 · 0,2) + (3 581 · 0,4) + (3 581 · 0,2) + (3 581 · 0,05)] · 6 = 18 263,10 
12 1 509 (počet výpisů z KN) · 50 = 75 450  
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Mzdové náklady, které městu vznikly v  souvislosti s  výkonem agend Czech  POINTu 

za sledované období lze odvodit z výše průměrného hrubého platu na jednoho pracovníka, 

který včetně osobních a zvláštních příplatků činí 22.500 Kč. Měsíční úvazek na výkon agend 

Cech POINTu činí 0,85. Mzdové náklady na výkon agend Czech POINTu za období let 2008 

až 2013 činí 1 377 000 Kč.13 

Celková výše nákladů na provoz pracoviště Czech POINTu na městském úřadu za období let 

2008 až 2013 je 1 527 605 Kč.14  

Celková výše příjmů (správní poplatky) za období let 2008 až 2013 činí 402 010 Kč.15 

Níže uvedený graf (Obr. 4.4) znázorňuje poměr celkových nákladů a příjmů. 

Obr. 4.4 Znázornění příjmů a nákladů spojených s výkonem pracoviště Czech POINT na městském 

úřadu za období let 2008 až 2013   

402 010

1 527 605
příjmy

náklady

 

Zdroj: Interní údaje městského úřadu – vlastní zpracování. 

Celkové ekonomické zhodnocení pracoviště Czech POINTu na městském úřadu vypočítané 

jako celkové příjmy snížené o náklady na jeho provoz: 402 010 – 1 527 605 = – 1 125 595. 

Z uvedeného je zřejmé, že náklady na provoz pracoviště Czech POINTu na městském úřadu 

zhruba 4 x převyšují příjmy z výkonu této činnosti a město tak na výkon této agendy 

z rozpočtu za uvedené období doplatilo 1 125 595 Kč. Zde je na praktickém příkladu vidět, 

že výkon veřejné správy je služba veřejnosti a takto je rovněž vnímána občany. Nelze 

očekávat, že by výkon VS byl ziskový a účel dosažení zisku ani není smyslem existence VS.  

Není však vyloučeno, aby orgány VS provozovaly určitou hospodářskou činnost jako činnost 

doplňkovou, pomocí níž mohou být získány určité finanční prostředky, které však musí být 

                                                   
13 (22 500 · 0,85 · 12) · 6 =  1 377 000  
14 2 191 + 14 608 + (33 928 + 6 165 + 18 263) + 75 450 + 1 377 000 = 1 527 605 
15 Tato práce, s. 42. 
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opět využity ve veřejném zájmu, na rozdíl od soukromé správy, kde zisk slouží ku prospěchu 

jedince.  

4.3.4 Pracoviště Czech POINTu v notářské kanceláři 

Kancelář notáře JUDr. Novobilského je ve městě Frýdlant nad Ostravicí umístěna, na základě 

nájemního vztahu, v budově čp. 3 městského úřadu (budova ve vlastnictví Města Frýdlant 

nad Ostravicí). 

Kromě notáře a koncipienta zde pracují dvě administrativní pracovnice. V notářské kanceláři 

mohou občané, ale také právnické osoby, využít standardních notářských služeb, jako 

například pořízení dědictví, sepisování smluv různého charakteru, založení obchodních 

korporací apod. 

V roce 2008 zde byla rovněž zahájena činnost pracoviště Czech POINTu. Služby kontaktního 

místa VS vykonávají obě administrativní pracovnice v rozsahu 0,01 pracovního úvazku 

na jednu pracovnici, a to v rozsahu 41 hodiny týdně. Na rozdíl od pracoviště Czech POINTu 

umístěného v 6 kancelářích městského úřadu, kde je možno využít všech služeb, které agendy 

Czech POINTu nabízí, jsou v kanceláři notáře poskytovány tyto služby pouze v omezeném 

rozsahu. Tomu také odpovídá rozsah úvazku, v rámci kterého jsou zde služby Czech POINTu 

poskytovány.  Jedná se o tyto agendy: 

 výpis z živnostenského rejstříku, 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 výpis z bodového hodnocení řidiče, 

 výpis z insolvenčního rejstříku, 

 výpis z Rejstříku trestů FO a PO, 

 výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Na základě zájmu občanů a PO však byly dosud prováděny pouze výpisy z rejstříků trestů FO 

a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku. Jak ukazuje níže uvedená tabulka - Tab. 

4.9, má počet vydaných výpisů ve sledovaném období, tj. v letech 2009 až 2013, sestupnou 

tendenci, kromě roku 2009, který lze považovat za první rok zahájení činnosti pracoviště 

Czech POINTu v notářské kanceláři, neboť v  roce 2008 zde byla tato činnost zahájena 

až v druhém pololetí.  
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Provedení výstupu z ISVS (výše deklarované výpisy), podléhá poplatku ve výši 50 Kč/výpis. 

Z níže uvedené tabulky - Tab. 4.9, ve které jsou zachyceny počty provedených výpisů 

pracovištěm Czech POINT v notářské kanceláři, lze snadno dovodit výši vybraných poplatků 

za celé sledované období, tedy 38 900 Kč.16  

Tab. 4.9 Počet úkonů provedených pracovištěm Czech POINTu v notářské kanceláři 

Rok Výpisy z RT Výpisy z OR Výpisy z ŽR CELKEM 

2009 42 121 7 170
2010 51 134 17 202
2011 30 121 9 160
2012 38 80 23 141
2013 38 56 11 105

CELKEM 199 512 67 778
 

Zdroj: Interní zdroje notářské kanceláře ve Frýdlantu nad Ostravicí – vlastní úprava. 
 

Z níže uvedeného grafu (Obr. 4.5) je dobře patrno, že v celém sledovaném období byl 

v pracovišti Czech POINTU v notářské kanceláři největší zájem o výpis z obchodního 

rejstříku, následuje výpis z RT. O výpis z ŽR byl tradičně nejmenší zájem, což lze opět 

přisoudit tomu, že výpis z   ŽR lze a nižší poplatek (20,- Kč/stránka) získat přímo 

u kteréhokoliv Obecního živnostenského úřadu. Celkově je zřejmý pokles provedených 

úkonů. 

Obr. 4.5 Srovnání množství provedených výpisů v notářské kanceláři dle jednotlivých typů   
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            Zdroj: Interní údaje z dotazníku notářské kanceláře ve Frýdlantu nad Ostravicí – vlastní úprava. 

                                                   
16 (50 · 778) = 38 900 
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4.3.5 Pracoviště Czech POINTu na pobočce České pošty 

Pobočka České pošty, s.p. se ve městě Frýdlant nad Ostravicí nachází mimo centrum města 

(oproti městskému úřadu a notářské kanceláři), avšak v jeho blízkosti jsou dvě malá sídliště 

a menší průmyslová zóna .  

Kromě vedoucího pošty zde pracuje celkem 15 zaměstnanců u styku s občany (u přepážky). 

Pracoviště Czech POINTu je zde realizováno u jedné přepážky. Chod této přepážky je 

zajištěn v rozsahu 54 hodin týdně (od pondělí do soboty) a obsluhuje ji celkem sedm 

proškolených pracovnic z uvedených 15, které však zajišťují chod pracovišť Czech POINTu 

rovněž na pobočkách České pošty, s. p. v okolních obcích. Každý den se na pracovišti Czech 

POINTu na poště ve Frýdlantu nad Ostravicí vystřídají dvě pracovnice (ranní a odpolední 

směna) z uvedených sedmi. Další den tuto práci ve Frýdlantu nad Ostravicí vykonávají jiné 

dvě pracovnice z těchto sedmi proškolených pracovnic, které předchozí den obsluhovaly 

pracoviště Czech POINTu v pobočce v jiné obci. Způsob přiřazování pracovnic na jednotlivé 

pobočky v konkrétní dny je v kompetenci vedoucího pošty. 

Na pracovišti Czech POINTu na pobočce České pošty, s.p. ve Frýdlantu nad Ostravicí jsou 

poskytovány  tyto služby: 

 všechny výstupy z ISVS (výpisy), 

  agendy ISDS, 

 autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné a naopak, 

 agendy základních registrů, 

 ostatní (podání přes formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH aj.). 

Součástí dotazníku, který byl vytvořen za účelem shromáždění potřebných dat z jednotlivých 

pracovišť Czech POINTu ve městě Frýdlant nad Ostravicí - viz. příloha č. 3, byl rovněž dotaz, 

týkající se počtu jednotlivých provedených úkonů v období let 2009 – 2013 na pobočce České 

pošty, s.p. ve Frýdlantu nad Ostravicí a výše poplatků, které byly v této souvislosti vybrány. 

Tyto údaje se však nepodařilo shromáždit, jelikož se jedná o chráněný interní údaj, který 

Česká pošta, s.p. neumožnila zveřejnit ani pro potřeby této bakalářské práce. 

Pro vytvoření alespoň jakési představy byly z výročních zpráv České pošty, s. p., které jsou 

dostupné na  oficiálních webových stránkách České pošty, s. p. (Česká pošta, 2014) shrnuty 
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do níže uvedené  tabulky - Tab. 4.10 údaje, týkající se úkonů agend Czech POINTu všech 

pracovišť České pošty, s.p. v České  republice, které služby Czech POINTu  poskytují, a  to 

za období let 2009 až 2012. 

Tab. 4.10 Celkový a průměrný počet úkonů Czech POINTu na jednu pobočku České pošty, s.p.  

Rok 
Počet poboček, ve kterých 
jsou poskytovány služby 

Czech POINTu 

Celkový počet úkonů 
Czech POINTu 

Průměrný počet úkonů 
Czech POINTu na jednu 

pobočku (1/2) 

2009 850 632 000 744 (372)

2010 955 904 983 948 (474)

2011      976 1 274 889 1 306 (653)

2012 974 1 000 000 1 027 (514)

CELKEM   3 811 872 4 025 (2 013)
Zdroj: Česká pošta, 2014 – vlastní úprava. 

Níže uvedený graf (Obr. 4.6) znázorňuje růst a pokles celkového a  zmenšeného počtu úkonů 

Czech POINTu  provedených jednou pobočkou České pošty, s.p.  

Obr. 4.6  Nárůst a pokles úkonů Czech POINTu, provedených jednou pobočkou České pošty, s.p. 
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Zdroj: Česká pošta, 2014 – vlastní úprava 

Z údajů, uvedených v Tab. 4.10 a Obr. 4.6 vyplývá, že průměrný počet úkonů Czech 

POINTu, provedených jednou pobočkou České pošty, s.p., měl v letech 2009 až 2012 rostoucí 

charakter. V roce 2012 byl zaznamenán pokles těchto úkonů. Velikost jednotlivých poboček 
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České pošty, s.p. se liší, a to v návaznosti na umístění této pobočky v malém, větším, případně 

krajském městě. Průměrný počet úkonů Czech PONTu na jednu pobočku by tedy ve vztahu 

k pobočce ve Frýdlantu nad Ostravicí byl velmi zkreslený. Tyto údaje byly  tedy  zmenšeny 

na polovinu (údaj v závorce), což by mohlo lépe vystihnout možný počet úkonů Czech 

POINTU na této menší pobočce.      

Výši vybraných poplatků nelze ani odhadnout, jelikož některé úkony agend Czech POINTu 

jsou placeny (výpisy a konverze a jiné jsou zdarma (většina agend DS) a poměr těchto úkonů 

není znám. 

4.3.6 Porovnání pracovišť Czech POINTu 

Z údajů shromážděných za všechna tři pracoviště Czech POINTu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

byly vysledovány skutečnosti, na základě kterých lze vyvodit následující závěr.  

Pracoviště Czech POINTu ve městě Frýdlant nad Ostravicí jsou z hlediska jejich umístění 

dobře dostupná všem občanům i návštěvníkům města. Rovněž po personální stránce je chod 

těchto pracovišť dobře zajištěn. Z hlediska časové dostupnosti je na  tom  nejlépe pracoviště 

na poště, neboť zde jsou služby agend  Czech POINTu  dostupné  vždy 54  hodin  v  týdnu. 

Na pracovišti na městském úřadu je tato doba různá, a to od 35 do 57 hodin v týdnu, kdy však 

lze předpokládat, že minimální ani maximální týdenní doba dostupnosti těchto služeb není 

v praxi běžná, bude se jednat o nižší průměr těchto dob, tedy zhruba o 38 až 43 hodin. 

V notářské kanceláři jsou služby Czech POINTu poskytovány 41 hodin týdně. Co se týče 

typu jednotlivých nabízených služeb, jsou na tom pracoviště na poště a městském úřadu 

stejně, zde jsou poskytovány služby všech agend Czech POINTu. V notářské kanceláři jsou 

tyto služby nabízeny v omezeném rozsahu.    

Z hlediska provedených  úkonů  za  období  let  2009  až  2013 – viz. Obr. 4.7 lze  

konstatovat, že jejich počet na městském úřadu a poště je srovnatelný. Na městském úřadu 

bylo za toto období provedeno 3 708 úkonů. Na poště bylo, dle odhadů  z  výročních  zpráv, 

za období let 2009 až 2012 provedeno 2 013 úkonů. Připočteme-li k tomu údaj shodný 

s rokem 2012 (za rok 2013 nebyla výroční zpráva k dispozici), dostaneme se na číslo 2 527, 

což je sice zhruba o 1 200 úkonů méně než na městském úřadu, ale jelikož způsob odhadu 

počtu úkonů na poště je velmi hrubý, lze se právem domnívat, že pokud by byly k dispozici 

faktické údaje, byly by srovnatelné s údaji o pracovišti na městském úřadu. Na pracovišti 

v notářské kanceláři bylo v období let 2009 až 2013, provedeno celkem 778 úkonů, což je 

zhruba 4,5 krát méně než na městském úřadu a poště. 
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Z uvedených údajů je tedy zřejmé, že pracoviště Czech POINTu v notářské kanceláři  není 

pro totéž pracoviště umístěné na městském úřadu konkurencí, jelikož množstvím nabízených 

služeb Czech POINTu a rovněž dobou, po kterou jsou tyto služby v týdnu nabízeny, je na tom 

městský úřad lépe. Rovněž se lze domnívat, že občané i ostatní subjekty si notářskou kancelář 

tradičně spojují spíše s poskytováním „klasických“ notářských služeb a služby, které nabízí 

Czech POINT si více spojují s městským úřadem, kde občané ve větší míře vyřizují i své 

„běžné záležitosti“, kdežto služeb notáře občané i jiné subjekty využívají pouze ve zvláštních 

případech, které se mohou v životě těchto subjektů udát pouze několikrát, jako například 

vyřizování dědictví, uzavírání smluv, zakládání obchodních korporací apod. 

V porovnání s pracovištěm umístěným na poště již lze hovořit o možném odlivu určité 

skupiny „klientů“ právě na toto pracoviště, a to vzhledem k tomu, že služby Czech POINTu 

jsou zde poskytovány stejné, ale více hodin týdně a rovněž v sobotu. Další výhodou umístění 

pracoviště Czech POINTu na poště je skutečnost, že se poblíž  nacházejí  dvě  menší  sídliště 

a průmyslová zóna.    

Výhodou pracoviště Czech POINT na městském úřadu je skutečnost, že služby nabízené 

tímto pracovištěm je mnohdy potřeba využít v rámci jiného úkonu, který občané a jiné 

subjekty provádějí na městském úřadu. 

Výši vybraných správních poplatků nelze srovnávat, neboť tento údaj ve vztahu k pracovišti 

na poště není znám a ve vztahu k  pracovišti v  notářské kancelář je na první pohled 

ve srovnání s pracovištěm na městském úřadu zanedbatelný.   

Obr. 4.7 Počet úkonů pracovišť Czech POINTu za období let 2009 až 2013 
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Zdroj: Statistiky městského úřadu a notářské kanceláře, údaje z výročních zpráv České pošty, s.p. - vlastní úprava. 
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4.3.7 Návrh na zlepšení  

Pracoviště Czech POINTu na městském úřadu lze, jak z hlediska jeho umístění v centru 

města, dostatečného personálního obsazení, kvalitního technického vybavení, tak i odborných 

znalostí jednotlivých pracovníků, považovat za pracoviště, které je legitimním způsobem 

schopno poskytovat služby, jenž mu byly zákonem svěřeny a tím kvalitně uspokojovat 

požadavky občanů a ostatních subjektů. 

Přes všechny shora uvedené skutečnosti však existuje způsob, jakým by bylo možno 

poskytované služby ještě více zkvalitnit a přiblížit občanům. 

V současné době se pracoviště Czech POINTu na městském úřadu nachází ve čtyřech 

kancelářích jedné ze tří budov městského úřadu, přičemž jádro nabízených služeb, tedy 

většina výpisů, agendy DS a konverze dokumentů se nacházejí ve dvou kancelářích v I. NP 

této budovy.    

Možného vylepšení při poskytování služeb Czech POINTu by mohlo být dosaženo umístěním 

místa pro jejich poskytování v přízemí stávající budovy v kanceláři současné podatelny. 

Uvedená kancelář je prostorná a nachází se v blízkosti hlavního vchodu. Zároveň by bylo 

vhodné, aby na tomto pracovišti byly soustředěny všechny agendy, které projekt Czech 

POINT nabízí, aby se tak občané, kteří mají například zájem o provedení výpisu bodového 

hodnocení řidiče a zároveň výpisu z  katastru nemovitostí, nemuseli zdržovat čekáním 

na vyřízení svých záležitostí u dvou kanceláří. Umístění u hlavního vchodu se rovněž jeví být 

velmi vhodným řešením, neboť někteří občané mají zájem pouze o navštívení pracoviště 

Czech POINTu a nemuseli by tedy zacházet do vzdálenějších kanceláří. 

Stávající pracoviště nacházející se v kancelářích v I. NP by mohly být  rovněž zachovány 

pro situaci, kdy například podnikatel, vyřizující své záležitosti na živnostenském úřadu, bude 

potřebovat také výpis z obchodního rejstříku, nebo občan, který na odboru dopravy bude 

přihlašovat nové vozidlo, zde mohl současně požádat o výpis bodového hodnocení řidiče, 

neboť v opačném případě by se tato organizační změna míjela účinkem. 

Pracoviště Czech POINTu, které by poskytovalo alespoň některé služby, jako například výpis 

z katastru nemovitosti, by mohlo být umístěno také v budově městského úřadu na náměstí, 

kde se nachází odbor regionálního rozvoje a stavební úřad a odbor majetku a investic, kdy 

rozšíření pracovní náplně pouze o tento jeden úkon by patrně nevyžadovalo personální 

navýšení. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení zavedení a možností Czech POINTu, jenž 

zajišťuje snadný kontakt občanů a dalších subjektů s veřejnou správou, a to v podmínkách 

Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kdy v této souvislosti byl analyzován rovněž 

výkon dalších pracovišť Czech POINTu ve městě Frýdlantu nad Ostravicí, a to v notářské 

kanceláři a na pobočce České pošty, s.p. Sledovaným obdobím, které sloužilo jako vzorek 

k porovnávání jednotlivých pracovišť ve městě Frýdlant  nad Ostravicí, byla etapa let 2009 

až 2013. Pomineme-li první - rozjezdový rok projektu Czech POINT, jedná se o prvních pět 

let jeho fungování v reálných podmínkách měst a obcí. V rámci hodnocení pracoviště Czech 

POINTu na městském úřadu byly analyzovány všechny roky jeho dosavadního provozu, tedy 

roky 2008 až 2013.  

Druhá kapitola práce byla věnována teoretickým otázkám, které objasňují a přibližují koncept  

e-Governmentu  a  pojmy   s  ním   související,  jako  jsou  veřejná  správa  a  nosné   prvky  

e-Governmentu, kterými jsou základní registry, datové schránky, komunikační infrastruktura 

veřejné správy a projekt  Czech POINT,  kterému  pak  zvlášť  byla  věnována  kapitola  třetí 

a čtvrtá. Byla zde shrnuta legislativa, která upravuje tuto problematiku, k objasnění některých 

problematických témat bylo využito odborné literatury a internetových zdrojů a v některých 

případech byly použity citace ze statí odborné literatury.  

Třetí kapitola byla již podrobně zaměřena na čtvrtý segment e-Governmentu, kterým jsou 

kontaktní místa veřejné správy - Czech POINTy, a to v teoretické rovině. Legislativa 

upravující tuto oblast, zejména pak procesní postupy, pravomoci svěřující výkon kontaktních 

míst veřejné správy do rukou orgánů veřejné moci a jiných subjektů, se postupně od roku 

2000 vyvíjela až do dnešní podrobně propracované podoby. V této kapitole byl rovněž 

promítnut průběh přípravné etapy projektu Czech POINT, zejména pak pilotního provozu, 

který probíhal v roce 2007 a do které bylo zapojeno 37 vybraných obcí  a 74 pracovišť České 

pošty, s.p. Tato etapa měla pro celý projekt velký význam, neboť v praxi potvrdila zájem 

veřejnosti o poskytování těchto služeb a zároveň ověřila jeho fungování v podmínkách měst 

a obcí, čímž potvrdila připravenost na spuštění ostrého provozu. 

Čtvrtá kapitola již byla plně věnována praktickému rozboru pracoviště Czech POINTu 

na Městském úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí a v menším rozsahu také dalším dvěma 

pracovištím, a to v notářské kanceláři a na pobočce České pošty, s.p. Součástí této části 

bakalářské práce bylo nejprve krátké zmapování průběhu reformy veřejné správy a výkonu 
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samosprávy a přenesené působnosti státní správy Městem Frýdlant na Ostravicí před a po této 

reformě, tehdy již jako obce s rozšířenou působností. Dále zde byla popsána organizační 

struktura městského úřadu s vazbou na výkon pracoviště Czech POINTu včetně personálního 

obsazení. Nejobsáhlejší částí této kapitoly pak bylo shromáždění a analýza údajů o pracovišti 

Czech POINTu na městském úřadu, v notářské kanceláři a na pobočce České pošty, s.p., 

k čemuž byl autorkou vytvořen metodický list obsahující základní parametry zvolené 

pro potřeby komparativní analýzy pracovišť Czech POINT. 

Na základě realizované komparativní analýzy lze konstatovat, že pracoviště Czech POINTu 

na pobočce České pošty, s.p. se rozsahem nabízených služeb shoduje s pracovištěm 

na městském úřadu. Na obou jsou poskytovány všechny služby, které Czech POINT nabízí. 

Výhodou pracoviště Czech POINTu na poště je otevírací  doba i v sobotu. Z dat, která byla 

shromážděna formou zmíněného metodického listu a částečně z výročních zpráv České pošty, 

s. p. lze dále odvodit, že množstvím provedených úkonů za období let 2009 – 2013 se obě 

pracoviště sobě rovněž blíží, i když data z pracoviště na poště nejsou  zcela reprezentativní. 

U pracoviště na městském úřadu byly navíc vyčísleny náklady na provoz tohoto pracoviště. 

Bylo zjištěno, že ve srovnání s příjmy z této činnosti, kterými jsou správní poplatky, jsou 

náklady na výkon této agendy 4 x vyšší. V případě veřejné správy nelze očekávat, že její 

výkon bude ziskový, což se předmětnou analýzou nákladů potvrdilo.   

Pracoviště Czech POINTu v notářské kanceláři lze jak z hlediska personálního obsazení, tak 

množstvím nabízených služeb považovat za nejslabší. Zde je zřejmě důvod této skutečnosti 

dán specifickou funkci notářských úřadů a z ní vyplývající četnosti poskytovaných služeb 

resp. návštěvnosti této instituce občany. 

Součástí poslední kapitoly byl rovněž návrh na možné vylepšení služeb Czech POINTu 

poskytovaných pracovištěm na městském úřadu, který autorka spatřuje v organizační změně 

při poskytování daných služeb, konkrétně vytvořením nového pracoviště, které bude dobře 

přístupné a bude v sobě soustředit všechny agendy Czech POINTu.  
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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 Organizační struktura Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí k 31. 12. 2002. 

tajemník MěÚ 

název odboru organizační náplň a počet pracovníků 

odbor místního hospodářství a 
životního prostředí 

 bytová agenda 
 zemědělství (rybářské lístky, odnětí půdy ze ZPF) 
 ochrana přírody (kácení dřevin) a údržba zeleně 
 hospodaření v obecních lesích 
 zábor veřejného prostranství, odpadové 
hospodářství 
 výkon obecního živnostenského úřadu v rozsahu 

živností volných 

7 

odbor výstavby  umísťování a povolování staveb jako obecní 
stavební úřad 

7 

odbor správy obecního 
majetku a investice 

 místní komunikace a dopravní značení 
 veřejné osvětlení, prodej a výkup obecních 
pozemků 
 pronájem nebytových prostor 
 zajišťování staveb realizovaných Městem 

8 

odbor vnitřních věcí  matrika, sklad materiálu, pokladna 
 vyplácení mezd, přestupky, právník, informatik 
 evidence obyvatel, spojovatelka, provozní 
zaměstnanci 

9 

finanční odbor  fakturace, účetnictví města, místní poplatky 
 inventarizace majetku, rozpočet Města 

4 

odbor sociálních věcí, 
zdravotnictví, školství a 
kultury  

 vyplácení dávek soc. potřebnosti pro nezaměstnané 
a rodiny s dětmi, dávky péče o osobu blízkou 

 příspěvky na kompenzační pomůcky a telefon 
 agenda domova důchodců a domu s pečovatelskou 

službou 
 agenda kina, knihovny, rozpočty ZŠ a MŠ 

7 

 

  Zdroj: Organizační struktura Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí platná do 31. 12. 2002 – vlastní úprava. 
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Příloha č. 2 Stávající organizační struktura Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

 

Zdroj: Organizační řád Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí – vlastní úprava. 

 

 PaO   - odbor právní a organizační 

 VVaOŽÚ  - odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad 

 ŠKaK   - odbor školství a kultury 

 ŽP   - odbor životního prostředí 

 MaI   - odbor majetku a investic 

 RRaSÚ  - odbor regionálního rozvoje a stavební úřad   

 F   - odbor finanční 

 SV   - odbor sociálních věcí 

 D   - odbor dopravy 
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Příloha č. 3 Metodický list obsahující základní parametry zvolené pro potřeby komparativní 

analýzy pracovišť Czech POINT. 

1. Od kdy jsou na Vašem pracovišti zprovozněny služby Czech POINTu?  

2. Celkový počet hodin v týdnu, po které jsou služby Czech POINTu dostupné? 

3. Kolik zaměstnanců je na tomto pracovišti celkem zaměstnáno?  

4. Kolik pracovníků obsluhuje pracoviště Czech POINTu? 

5. Jakou část úvazku zabírá těmto pracovníkům obsluha pracoviště Czech POINTu? 

(celý úvazek „1“) 

6. Které služby jsou na Vašem pracovišti  Czech POINTu nabízeny?  

Výstupy z ISVS   ANO/NE  (v případě ANO, dále označte které) 

 výpis z KN 

 výpis z OR 

 výpis ze ŽŘ 

 výpis z  

 výpisu z bodového hodnocení řidiče 

 výpisu z insolvenčního rejstříku 

 výpis z RT 

 výpis z RT PO 

 výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Agendy DS ANO/NE 

Konverze dokumentů             ANO/NE (v případě ANO, dále označte které) 

 autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu 

 autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu 
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Agenda základních registrů ANO/NE 

Ostatní podání  ANO/NE (v případě ANO, dále vypište které) 

 

 

7. Počet jednotlivých úkonů provedených na Vašem pracovišti Czech POINTu  v letech   

2009 - 2013? 

         2009 

         2010  

         2011 

         2012 

         2013 

8. Výše vybraných poplatků v období let 2009 -2013. 

         2009 

         2010  

         2011 

         2012 

         2013 

Zdroj: Vlastní úprava autorky. 

 

 

 

 

 

 


