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1   ÚVOD 

eGovernment je aktivně uplatňován v podmínkách veřejné správy od roku 2008, od té doby je 

neustále zdokonalován. eGovernment  má funkci ve veřejné správě, přináší nové možnosti 

komunikace mezi občany a veřejnou správou a orgány veřejné správy mezi sebou. Cílem 

eGovernmentu je větší efektivita fungování úřadů, šetrnost k životnímu prostředí, snadná 

kontrola, transparentnost, rychlost, větší důvěra ve veřejné instituce a především usnadnění styku 

veřejnosti s úřady.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit služby Czech Pointu v podmínkách Městského 

úřadu města Šumperk za roky 2009, 2010, 2013, 2014. 

Služby Czech Pointu jsou hodnoceny z hlediska jejich typu a vývoje počtu jejich výstupů 

(např. výpis z rejstříků nebo konverze dokumentů).  

Bakalářská práce je rozčleněna na pět kapitol, kdy první kapitola je tvořena Úvodem 

a poslední kapitola Závěrem.  

Druhá kapitola charakterizuje konkrétní nástroje eGovernmentu. V samém úvodu je 

definován eGovernment z různých pohledů. Historický vývoj je specifikovaný na důležité etapy  

a průběh vzniku jednotlivých nástrojů. Jsou zde také zahrnuty symboly zdůrazňující 

eGovernment jako jsou eGon a Klaudie. Největší pozornost je věnována konkrétním nástrojům 

jako je elektronický podpis a elektronická podatelna, portál veřejné správy, geografický 

informační systém, Czech Point, datové schránky a základní registry veřejné správy. 

Ve třetí kapitole je vymezena služba Czech Point na Městském úřadě v Šumperku. 

Zpočátku je popsáno všeobecné postavení obce a její role a vysvětlen rozdíl mezi pojmy 

přenesená působnost a samostatná působnost obce. Další část se zabývá konkrétními výstupy 

Czech Pointu, stručná charakteristika a cenové ohodnocení. Přihlášení do systému je věnovaná 

podstatná část třetí kapitoly. 

Čtvrtá kapitola klade za cíl zhodnocení veškerých výstupů Czech Pointu za jednotlivé 

roky 2009, 2010, 2013 a 2014. Do zhodnocení nejsou začleněny roky 2011 a 2012 z technických 

důvodů, které zapříčinily dlouhodobý výpadek služeb Czech Point na Městském úřadě 

v Šumperku.  
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Téma eGovernmentu je zpracováno na základě odborných publikací zejména českých 

autorů, zabývajících se problematikou informačních systémů ve veřejné správě. Převážně je 

využita legislativa a interní zdroje z Městského úřadu v Šumperku 
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2   NÁSTROJE EGOVERNMENTU 

eGovernment se uplatňuje v podmínkách veřejné správy České republiky od roku 1999. Prvním 

obecným zákonem je zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Mates, 

Smejkal (2012) tvrdí, že výraz eGovernment není potřeba ani překládat, mnohem podstatnější je 

snaha o jasné definování. Při srovnání s různými autory se lze setkat s rozdíly, ne však velice 

zásadními, nýbrž jde o šíři záležitostí, které zahrnuje. (Mates, Smejkal 2012) Evropská komise 

(2011) vymezuje pojem eGovernment ve svém materiálu eGovernment-Actin Plan 2011-2015 

jako použití nástrojů a systémů, které jsou zde díky informačním a komunikačním technologiím, 

pro poskytování lepších veřejných služeb občanům a podnikům. eGovernment je taktéž pojat 

jako využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací    

s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování 

efektivity vnitřního fungování a poskytování dostupných, rychlých a kvalitních služeb. 

(Lidinský,2008, s.7) 

Podle bývalého Ministerstva informatiky je eGovernment proces transformace vnitřních               

a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem 

optimalizovat interní procesy. Klade si za cíl rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb 

nejširší veřejnosti. Problém této definice spočívá v tom, že se zaměřuje jen na oblast veřejné 

správy, což není úplně přesné. Jelikož uplatnění eGovernmentu se nachází i v jiných oblastech 

výkonu veřejné moci. eGovernment funguje taktéž i uvnitř veřejné správy k zajištění jejich 

funkcí. (Mates, Smejkal 2012) 

Mates, Smejkal (2012, s.40) definují eGovernment spíše obsahově než popisem. ,,Jeho 

smyslem je poskytnout všem soukromým subjektům větší komfort při realizaci kontaktů se státem 

a jinými subjekty veřejné moci tím, že zrychlí a zjednoduší komunikaci s nimi, zefektivní vnitřní 

procesy orgánů veřejné moci a povede k větší transparentnosti v jejich činnosti vůči veřejnosti." 

Především je důležité, že eGovernment je využit v široké škále oblastí a činností. Jako je 

například oblast vybírání daní a dalších veřejných plateb, veřejnou bezpečnost, výkon 

spravedlnosti, sociální zabezpečení, péči o vzdělání a další. (Mates, Smejkal, 2012) 

Cílem eGovernmentu je větší efektivita fungování úřadů, šetrnost k životnímu prostředí, 

snadná kontrola, transparentnost, rychlost, větší důvěra ve veřejné instituce a především 
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usnadnění styku veřejnosti s úřady. Tento cíl je však redukován vysokými vstupními investicemi, 

rostoucí PC kriminalitou, nerovností v přístupu veřejnosti k internetu, nutnou informační a PC 

gramotností, odstranění lidského kontaktu, nutnou investicí do zabezpečení.  

Mezi technické nástroje eGovermentu patří elektronický podpis a elektronická podatelna, 

portál veřejné správy, Czech Point, komunikační infrastruktura veřejné správy, základní registry 

veřejné správy, datové schránky, geografický informační systém, centrální adresa, webové 

stránky měst a obcí, ePusa, eZastupitelsvo a další.  

V České republice v rámci zavádění eGovernmentu byla vytvořena koncepce 

(Ministerstvo vnitra, 2008), která má vlastní vizuální výsledek v podobě eGonu. eGon je 

prezentován v přeneseném smyslu jako živý organismus a symbol elektronizace veřejné správy. 

Fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje a vše souvisí se vším. Projekt eGon byl 

zahájen na konci roku 2006. Cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné 

správy. Je jednoduchý, vstřícný a funkční. eGonovy prsty představují Czech Point jako snadno 

dostupná kontaktní místa, jeho oběhová soustava - Komunikační infrastruktura veřejné správy - 

zajištění bezpečného přenosu dat, srdce - Zákon o eGovernmentu - zákon o elektronických          

a autorizovaných konverzí č. 300/2008 Sb. a v neposlední řadě mozek - Základní registry veřejné 

správy - zobrazuje databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech. 

Jeho pomyslnou společnicí je Klaudie. Klaudie je novým symbolem eGovernmentu. Jejím 

úkolem je zajistit, aby byly ICT projekty efektivnější a levnější, a aby umožnily přechod            

od současného stavu blížícího se správě majetku k modelu poskytování a odebírání služeb. Cloud 

computing představuje v současnosti asi jedinou cestu umožňující dosažení potřebné 

udržitelnosti. Důležité je flexibilní využívání kapacit (CPU, paměti, úložiště). Jde o směřování    

k vytvoření sdíleného flexibilního prostředí s dynamicky přidělovanými zdroji. (Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015) 

Hlavními a nejvyužívanější nástroji, které je třeba více specifikovat, jsou elektronický 

podpis a elektronická podatelna, portál veřejné správy, Geografický informační systém, Czech 

Point, datové schránky a základní registry veřejné správy. 
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2.1   Elektronický podpis a elektronická podatelna 

Elektronický podpis byl přijat v roce 2000 zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 

(dále pouze zákon o el. podpisu). Zákon o el. podpisu upravuje náležitosti zaručených                  

e-podpisů a kvalifikovaných certifikátů. Definuje pojmy, postupy a subjekty práva podílející se 

na vytváření, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů 

jako prostředků umožňujících používání elektronických dokumentů způsobem, jenž je v souladu 

s obecně závaznými právními normami. Elektronický podpis představuje údaje v elektronické 

podobě, které jsou přidružené k datové zprávě nebo jsou s ní spojené. Slouží k ověření identity 

podepsané osoby. 

Zaručený elektronický podpis je spojen s podepisující osobou, poskytuje identifikaci 

podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, byl utvořen a připojen k datové zprávě pomocí 

prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, je připojen          

k datové zprávě takovým způsobem, že je možno identifikovat jakoukoliv následnou změnu dat. 

Certifikátem je datová zpráva. Je vydána poskytovatelem certifikačních služeb. Spojuje 

data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující osobou a umožňuje verifikovat její 

identitu, či spojuje data pro ověřování elektronických značek s označující osobou a umožňuje 

ověřit její identitu. 

Kvalifikovaný certifikát má náležitosti podle § 12 zákona o el. podpisu a byl vydán 

kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

Uznávaný elektronický podpis je charakterizován zákonem o el. podpisu jako zaručený 

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb. Vlastní údaje, které poskytnou jednoznačnou identifikaci 

podepisující osoby. Zaručený elektronický podpis stanovený na kvalifikovaném certifikátu 

vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, který je usazen mimo území České republiky, 

byl-li kvalifikovaný certifikát vyhotoven v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných 

certifikačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb 

akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled podle předpisu 

Evropské unie. (Mates, Smejkal, 2012) 
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Elektronická značka je elektronický podpis vytvořený technickým zařízením, 

automatizovaně. Jsou to údaje v elektronické podobě, jenž jsou přidané k datové zprávě. Rozdíl 

mezi elektronickým podpisem a elektronickou značkou je v tom, že u podpisu se podepisující 

osoba seznámila s obsahem datové zprávy oproti značce, kde označující osoba označila datovou 

zprávu automatizovaně bez předchozí kontroly vlastního obsahu. 

Časové razítko zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k elektronickému 

dokumentu. (Mates, Smejkal, 2012) 

Elektronická podatelna, jenž je v souladu s vyhláškou o elektronických podatelnách     

č. 496/2004 Sb., která stanovuje postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání               

a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů 

kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání 

datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat. Elektronická 

podatelna je jedním z nejstarších nástrojů celého eGovermentu. Je stanovena pro účastníky 

disponující kvalifikovaným certifikátem, vyhotoveným akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb. (Sbírka předpisů ČR,2004) 

 

2.2 Portál veřejné správy 

Portál veřejné správy byl zahájen 6. října 2003. Byl založen na základě zákona č.365/2000 Sb.     

o informačních systémech veřejné správy. Portál veřejné správy www.portal.gov.cz je 

elektronická brána do veřejné správy, která do současnosti prošla nemalými změnami.  Je to 

elektronický vstup do databáze veřejné správy, neboli přístup k jednotlivým důvěryhodným          

a garantovaným  informacím pro občany. Hlavním důvodem je usnadnění komunikace občanů     

a firem s úřady veřejné správy. Je určen pro širokou veřejnost, státní správu ale i soukromé 

organizace včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. Správcem portálu veřejné správy je 

Ministerstvo vnitra. Portál veřejné správy zajišťuje komunikaci s veřejnými orgány přes datové 

schránky a kontaktní místa veřejné správy Czech Point. Portál veřejné správy je nejobsáhlejší       

a nejvíce univerzální. Je již velice propracovaný a uživatelsky vlídný. (Ministerstvo vnitra, 2015) 
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 Portálů je větší množství. Například portál města a obce online www.mool.cz. Zde jsou 

nejrůznější údaje o regionální a územní správě a prostřednictvím redakčního systému „vismo“ 

jsou zde publikovány obsahy předních desek. Mezi známý portál se řadí Daňový portál 

provozovaný Ministerstvem financí. Má za úkol sloužit pro komunikaci s daňovou správou          

a k získávání informací z daňového řízení. Podle zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, má možnost učinit elektronické podání vůči daňové správě. Využití 

daňových formulářů ulehčí přípravu datové zprávy po podání. Další službou je vyhledávání 

registru plátců DPH, aplikaci pro vrácení DPH plátcům v jiných členských zemích dle § 82 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a komunikační 

schránku pro banky pro realizaci součinnosti třetích osob podle § 57 odst., 3 zákona č. 280/2009 

Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Například výpis z evidence pro daňové účely 

podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,      

lze podat pouze elektronicky, listinná podoba je vyloučena. Dalšími oblíbenými portály jsou 

portál resortu Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz, dále portál Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního www.cuzk.cz nebo portál České pošty pro zveřejňování 

veřejných zakázek a veřejných dražeb s názvem ,,Centrální adresa" na stránkách 

www.centralniadresa.cz. 

Funkce portálu veřejné správy jsou: 

 zajišťovat přístup k informacím získaným na základě informační činnosti 

veřejných orgánů, a to v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotnického 

zabezpečení, správy veřejných financí, veřejných zakázek, dotací, státní statistické 

služby, evidence a identifikace osob a práv a povinností těchto osob a tvorby        

a publikace právních předpisů, 

 zajišťování komunikace s veřejnými orgány prostřednictvím datových schránek     

a kontaktních míst veřejné správy. Díky provázanosti portálu se systémem 

datových schránek dochází k širší a efektivnější komunikaci, 

 zajišťování přístupu k informacím fyzických osob a právnických osob, především 

díky formulářům a komunikaci s těmito osobami. Především z toho důvodu,         

že okruh takto zpřístupňovaných informací by mohl být i širší. 
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Portál www.gov.cz se člení na: 

 informace pro občany, 

 informace pro podnikatele a živnostníky, 

 informace pro cizince žijící v České republice, 

 služby po orgány veřejné moci ( životní situace, vyhledávání v zákonech, 

věstníky, užitečné odkazy - informace o ČR, informace o Evropské unii, povinně 

zveřejňované informace, formuláře elektronického podání a seznam datových 

schránek). 

Jsou zde k nalezení zveřejněné věstníky MŠMT, MV, ERÚ, ČTÚ, Věstník vlády           

pro orgány krajů a orgány obcí a věstník Jihočeského kraje. 

Takzvaná ,, Životní situace" je sekce, kde lidé mohou najít pomoc při řešení nejrůznějších 

problémů z každodenní praxe, ale i výjimečně. Strom životních situací obsahuje řešení situací     

pro cizince, občany ČR, podnikatele a u každého pak návody, postupy, například pro oblast 

rodiny, financí, trvalého pobytu. (Mates, Smejkal, 2012) 

 

2.3 Geografický informační systém 

Geografický informační systém se zaměřuje na sbírání a správu prostorových dat tzv. geodat        

a umožňuje nám tak jejich analýzu a následné zpracování do grafické stránky a databáze daného 

území. Slouží k vytváření digitálních, ale i papírových modelů , map, a webových mapových 

aplikací zaměřených na veškeré územní plány. Poskytuje nám tak informace o poloze, 

vlastnostech a jevech v daném území a stává se tak jedním z hlavních nástrojů rozvoje území      

na místní, regionální a nadnárodní úrovni. 

Pole uplatnění geografického informačního systému je široké, jedná se například      

o oblasti: Státní správa a samospráva, územní rozhodování a regionální rozvoj, krizové řízení, 

evidence majetku, parcel a nemovitostí, specializované státní instituce, cestovní ruch, soukromý 
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sektor, řízení energetických a vodohospodářských soustav, správa inženýrských sítí, navigační 

systémy a podklady, architektura a stavebnictví, kartografie. 

Základní rozlišení dat pro geografické informační systémy je: 

 vekotorová data - ukládají informace o jednotlivých objektech zájmového území 

v podobě bodů, linií a polygonů. Podle určité tematické souvislosti jsou objekty 

slučovány do vrstev ( například lesy, vodstvo, budovy) . Tyto vrstvy se propojují    

s atributy objektů.  Výhodou je jejich přesnost a návaznost na atributy objektů, 

 rastrová data - nositelem informace je pixel. Může představovat jeden celý 

objekt, jeho část, nebo je v pixelu skryto více objektů, které se pak dají rozeznat. 

Pixelová velikost udává  prostorové rozlišení rastru. Rastrová data jsou vhodná 

pro zpracování složitějších analytických výpočtů a modelů. 

Základní zdroje vstupních zdrojů pro GIS: letecké snímky, družicové snímky 

dálkového průzkumu země, geodetická měření, laserové skenování, naskenované podklady, 

databáze s prostorovými daty a atributy jednotlivých objektů a stereofotogrammetrie. 

Produkty GIS se rozdělují na: 

 Analogové - nástěnné mapy, atlasy, turistické mapy, glóby, plastické a reliéfní 

mapy, 3D modely území, 

 Digitální - data map do GPS navigace, internetové mapové portály, mapové 

aplikace po počítače, mobilní telefony nebo PDA, 2D a 3D interaktivní 

vizualizace, 2D a 3D animace s využitím doprovodných efektů a mapové 

podklady pro desktopové GIS aplikace. (Geoportal Praha, 2013) 
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2.4 Czech Point 

Czech Point je řízen podle zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů. Tento zákon o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů upravuje 

elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zdravotních 

pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů 

a soudních exekutorů, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům 

veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových 

schránek. Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických 

osob prostřednictvím datových schránek, informační systém datových schránek, autorizovanou 

konverzi dokumentů. 

Pilotní provoz Czech Pointu byl zahájen v březnu 2007 ve 37 obcích České republiky. 

Ostrý provoz projektu byl zahájen začátkem roku 2008 na více jak osm seti pobočkách. Postupně 

se rozrůstaly kontaktní místa i nabízené služby. V roce 2008 přibyly služby jako je vydávání 

výpisu z trestního rejstříku nebo výpisu z bodového registrů řidičů. Tím se muselo zvýšit 

zabezpečení  na ochranu dat dostupných z databází, například přihlášením přes bezpečnostní 

certifikáty. Rok 2009 byl specifický rozšířením služby datových schránek a autorizovanou 

konverzí dokumentů. V červenci roku 2010 byl výrazný posun v Czech Pointu. Vznikl 

CzechPOINT@Office pro vnitřní potřeby úřadu. Pomocí toho rozhrání hlásí matriční úřady, 

ohlašovny a soudy všechny změny do Informačního systému evidence obyvatel. V roce 2011 se 

počet kontaktních míst rozšířil na 6500. V roce 2012 byl spuštěn CzechPOINT@home. 

(Ministerstvo vnitra, 2015)  

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, neboli Czech Point má za úkol 

minimalizovat průběh a  vyřizování veškerých dokladů a procesů spojených ve vztahu občana      

a veřejné správy. Slouží jako pomocné a plně asistované místo výkonu veřejné správy                   

a umožňuje tím tam snadnější komunikaci se státem a to z jednoho místa. Poskytuje data 

z veřejných, ale i neveřejných informačních systémů, pomáhá úředně ověřit dokumenty a listiny, 

dále k získání informací o průběhu jednotlivých správních řízení, a to s co nejmenšími požadavky 

na občany a tak ulehčuje komunikaci se státem.  

mailto:CzechPOINT@Office
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Počet Czech Pointů a jejich funkcionalita se rozšiřuje. V příloze č. 1 je uveden celkový 

počet Czech Pointu v České republice na jednotlivých kontaktních místech. Kontaktní místa jsou 

určená a vybavená ke komunikaci mezi občanem a státem v daném kraji. V současnosti je systém 

Czech Point používán více než 3700 obecními a krajskými úřady, zastupitelskými úřady, notáři, 

matričními úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních 

měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, kanceláře Hospodářské komory. Seznam 

kontaktních míst veřejné správy stanovuje vyhláška č. 364/2009 Sb. o kontaktních místech 

veřejné správy. (Špaček, 2012) 

Czech Point v současnosti nabízí výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního 

rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z rejstříku trestů pro 

právnickou osobu, přijetí podání podle živnostenského zákona, žádost o výpis nebo opis              

z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, 

výpis z insolvenčního rejstříku, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů, centrální 

úložiště ověřovacích doložek, úschovnu systému Czech POINT, czechPOINT@office, základní 

registry, výpis z veřejných rejstříků a aktuální dostupnost služeb. (Ministerstvo vnitra, 2015) 

 

2.5 Datové schránky 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění novely     

č. 190/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2009. Dne 1. listopadu 2009 byl zahájen 

provoz a byly aktivovány i ty datové schránky, do nichž se do této doby jejich uživatelé 

nepřihlásili. 

Informační systém datových schránek spravuje stát, který je zde zastoupený 

Ministerstvem vnitra České republiky. Provozovatelem je držitel poštovní licence, teda Česká 

pošta, s. p, který má ze zákona nárok na odměnu za provozování ISDS, která je nařízena podle 

cenových předpisů. Stát hradí náklady spojené s provozem ISDS z prostředků státního rozpočtu. 

Právní předpisy určují provoz informačního systému datových schránek, zřízení, ochranu 

uložených osobních údajů a ochranu přepravovaných informací. ISDS vede informace                 
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o uživatelích systému a jejích oprávněních, datových schránkách a jejich vlastnících, 

doručovaných zprávách a postupu doručení. (Mates, Smejkal, 2012) 

Legislativním základem pro informační systém datových schránek je zákon 300/2008 Sb. 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů definuje datovou schránku jako elektronické úložiště, které 

je určeno k doručování orgány veřejné moci , k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci       

a dodáváním dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. 

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. 

Zpráva, která je dodána přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku 

včetně doručení do vlastních rukou. Datové schránky jsou zřizovány pro fyzické osoby 

nepodnikající i podnikající, advokátům, daňovým poradcům, insolvenčním správcům, 

právnickým osobám a v neposlední řadě orgánům veřejné moci. 

Orgány veřejné moci jsou povinné komunikovat obousměrně a to mezi sebou,              

vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které mají datovou schránku určenou 

zákonem a právnickým nebo fyzickým osobám a vůči osobám, kterým byla datová schránka 

zřízena na základě jejich žádosti. Nepovinná je komunikace mezi právnickými a fyzickými 

osobami vůči orgánům veřejné moci, a také vzájemná komunikace mezi fyzickými a právnickými 

osobami. Přístup do datové schránky je určen oprávněné osobě (fyzická osoba, fyzická osoba 

podnikající, statutární orgán, člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky, vedoucí 

orgánu veřejné moci), administrátor (určená osoba) a pověřená osoba (osoby určené oprávněnou 

osobou nebo administrátorem). (Ministerstvo vnitra, 2015) 

Zřizování datových schránek je dáno ze zákona nebo na žádost. Datovou schránku           

na žádost založí ministerstvo zdarma do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 
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1. Datová schránka pro fyzické osoby se rozděluje na: 

 fyzické osoby nepodnikající - datová schránka se zřizuje dobrovolně na vyžádání 

fyzické osoby. Má nárok na zřízení pouze jedné datové schránky. Účinkuje-li 

fyzická osoba ve více rolích, jako je například podnikatel, osoba vykonávající 

advokacii a další, potom může mít založeno více datových schránek, přesto však 

jen jednu datovou schránku jednoho druhu, 

 fyzické osoby podnikající - datová schránka je zřízena všem podnikatelům. 

Osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Osoby, které podnikají              

na základě živnostenského oprávnění. Osoby, které podnikají na základě jiného 

než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoby, které provozují 

zemědělskou výrobu a jsou zapsané v evidenci podle zvláštních předpisů. 

Existují celkem čtyři verze fyzických osob s datovou schránkou: 

 podnikající fyzická osoba, které zákon podřazuje pod legislativní zkratku orgán 

veřejné moci - exekutor, notář, 

 podnikající fyzická osoba, která podniká podle zvláštních předpisů - insolvenční 

správci, advokáti, daňový poradci, 

 podnikající fyzická osoba, která podniká podle živnostenského zákona, 

 nepodnikající fyzická osoba - občan. 

2. Datová schránka právnické osoby 

Za právnické osoby jsou považovány sdružení fyzických a právnických osob, účelová sdružení 

majetku, jednotky územní samosprávy. Třídí se na: 

 právnické osoby soukromého práva - ke vzniku je důležitý písemný souhlas 

nebo zakládací listina o jejím zřízení, vznikají zapsáním do obchodního rejstříku 

nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ruší se pomocí dohody, uplynutím doby 

nebo splněním účelu, pro který byla založena a zaniká výmazem z daného 

rejstříku, 
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 právnické osoby veřejného práva - mají právní způsobilost k právům                  

a povinnostem v oblasti veřejného práva i v oblasti soukromého práva, jsou 

zřizovány zákonem nebo vrchnostenským aktem na základě zákona a dělí se         

na veřejnoprávní korporace, kam spadají obce, kraje, vysoké školy a na veřejné 

ústavy, veřejné fondy, podniky a nadace. 

 

3. Datová schránka orgánů veřejné moci 

Za orgány veřejné moci jsou považovány státní orgány, orgány územních samosprávných celků, 

Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká 

televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. 

4. Datová schránka orgánů územních samosprávných celků 

Na základě žádosti lze zřídit více datových schránek. U hlavního města Prahy a u územně 

členěných statutárních měst se vytváří samostatné datové schránky i jednotlivým městským 

částím a obvodům. Mechanicky jedna, ale v případě žádosti i více. (Mates, Smejkal, 2012) 

 

Zrušení datových schránek je uvedeno v § 13 zákona o elektronických úkonech              

a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo zastaví činnost DS fyzické osoby po uplynutí    

3 let ode dne úmrtí FO, eventuálně dne, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 

uveden jako den úmrtí. DS podnikající fyzické osoby po uplynutí 3 let ode dne výmazu 

podnikající fyzické osoby ze zákonem stanovené evidence. DS právnické osoby po uplynutí 3 let 

ode dne zániku PO nebo organizační složky podniku zahraniční PO zapsané v obchodním 

rejstříku, které nemají právního zástupce, popřípadě ode dne jejich výmazu ze zákonem 

stanovené evidence a DS orgánů veřejné moci po uplynutí 3 let ode dne po jeho zániku. 

Výhodou datových schránek je především velká úspora času, jelikož jsou dostupné         

z jakéhokoliv místa s internetovým přístupem. Dále možnost řešení z pohodlí domova. Všechny 

právnické osoby, stejně jako fyzické osoby komunikují s orgány veřejné moci zdarma. Datové 

zprávy nabízí lepší důkazní prostředky možností uložení konkrétní zprávy,  možnost svěření 

důvěryhodné osobě. Úspěšnost elektronického doručování je velice vysoká, jelikož průměrná 
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úspěšnost doručení zpráv přihlášením do datové schránky je 97 %, zbytek je doručen fikcí. Pouze 

0,01% datových zpráv nebylo doručeno vůbec. (Ministerstvo vnitra, 2015) 

 

2.6 Základní registry veřejné správy 

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů vymezuje obsah 

základních registrů, informačního systému základních registrů, informačního systému územní 

identifikace a zřizuje Správu základních registrů. Provoz systému byl zahájen 1.7.2012.  Základní 

registry veřejné správy prezentují jeden ze základních pilířů moderního eGovernmentu. Cílem je 

zefektivnění a využití možnosti současných technologií pro online přístupy skoro kdykoliv           

a odkudkoliv. Základní registry musí zabezpečit efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu 

přesných a aktuálních referenčních údajů. Uskutečnění projektů je financováno  ze strukturálních 

fondů Evropské unie.(Správa základních registrů, 2010-2015) 

Základními registry jsou: 

1. Registr obyvatel (ROB) - obsahuje základní identifikační a lokační údaje o všech státních 

občanech ČR, cizincích s povolením pobytu v ČR a občanem jiných států, vedených v základních 

registrech. Dále zahrnuje informace, zda má občan/obyvatel aktivní datovou schránku. Registr je 

veden ministerstvem vnitra. 

2. Registr práv a povinností (RPP) - vede informace o právech a povinnostech veřejnosti            

i orgánů veřejné moci. Registr je pod dohledem ministerstva vnitra. 

3. Registr osob (ROS) - zahrnuje identifikační a další základní údaje o všech podnikajících 

fyzických osobách, právnických osobách, organizačních složkách státu a organizačních složkách 

zahraničních právnických osob. Je pod vedením Českého statistického úřadu. 

4. Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) - pracuje se základními 

identifikačními a lokalizačními údaji k územním prvkům, s údaji o objektech území a jejich 

vzájemných časových a územních vazbách. Registr je pod dohledem Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního. (Špaček, 2012) 
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Další součástí základních registrů je: 

 informační systém základních registrů - zaopatřuje sdílení dat a oprávnění 

přístupu k datům pro oprávněné uživatele či editory, 

 převodník identifikátorů fyzických osob - identifikátor ORG - je veden pod 

Úřadem pro ochranu osobních údajů. Jde o projekt k ochraně osobních údajů. 

Nemůže dojít ke zneužití osobních údajů, z důvodu využívání vygenerovaného 

identifikátoru místo rodného čísla. 

Mezi základní registry nelze zařadit registr vozidel, registr řidičů, registr ekonomických 

subjektů, administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, 

rejstřík živnostenského podnikání a rejstřík trestů. 

Obr. 2.1 znázorňuje vzájemné vazby mezi převodníkem, informačním systém základních 

registrů a čtyř základních registrů. Editor, jakožto orgán veřejné moci, je oprávněn zapisovat 

referenční údaje do základních registru a vytvářet změny zapsaných referenčních údajů. 

Obr. 2.1 Vzájemné vazby mezi registry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2015 - vlastní zpracování
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3   ORGANIZACE A SLUŽBY CZECH POINTU NA MĚSTSKÉM 

ÚŘADĚ 

3.1 Orgány a působnost obce 

Role obce je definována podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále jen zákon o obcích). Podle 

zákona o obcích je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. 

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů 

chrání též veřejný zájem.  

V §3 zákona o obcích je uvedeno, že obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, 

pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je 

městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu 

Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí 

den, kdy se obec stává městem. Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 

17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda 

Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává 

městysem. Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o tom, že se obec stala městem nebo 

městysem, neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu. Sloučí-li se dvě nebo 

více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá obec městem. Sloučí-li se dvě nebo 

více obcí, z nichž žádná není městem, ale alespoň jedna je městysem, je nově vzniklá obec 

městysem. Oddělí-li se část města a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název 

dosavadního města nebo část jeho názvu, je i nadále městem. Oddělí-li se část městyse                 

a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního městyse nebo část 

jeho názvu, je i nadále městysem.  

V §4 zákona o obcích jsou vypsána Statutární města jako jsou Kladno, České Budějovice, 

Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, 

Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, 
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Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov. Území statutárních měst se může 

členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.  

§5 zákona o obcích charakterizuje orgány obce.  Obec je samostatně spravována 

zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány 

obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada 

města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Městys je samostatně spravován 

zastupitelstvem městyse. Dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse          

a zvláštní orgány městyse. Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. 

Dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. 

Městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského 

obvodu. Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad 

městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územně členěného 

statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou 

rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.  

Obec spravuje své záležitosti dle §7 zákona o obcích samostatně (dále jen "samostatná 

působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat,              

jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné 

působnosti může být omezen jen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu 

obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. 

Orgány obce realizují jak samostatnou, tak i přenesenou působnost obce. Nejvyšším 

orgánem je zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce nahlíží zejména k počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů je stanoven tak, aby zastupitelstvo obce mělo 

v obci, městyse, městě, městském obvodu, městské části 

 

 

 

 



 

23 

 

 

   do 500 obyvatel                                  5 až 15 členů 

   nad 500 do 3 000 obyvatel                 7 až 15 členů 

   nad 3 000 do 10 000 obyvatel          11 až 25 členů 

   nad 10 000 do 50 000 obyvatel        15 až 35 členů  

   nad 50 000 do 150 000 obyvatel      25 až 45 členů 

   nad 150 000 obyvatel                       35 až 55 členů. 

 

Dalšími orgány jsou rada obce, starosta, obecní úřad. Rada obce je výkonným orgánem 

pro obvod samostatné působnosti. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a radní volení z řad 

zastupitelstva.Zasedání rady jsou neveřejná. Starosta reprezentuje obec navenek. Volí jej 

zastupitelstvo ze svých členů. Starosta svolává a řídí zasedání zastupitelstva. Podepisuje zápis       

o průběhu zasedání. (Průcha, 2012) 

Zákon stanoví, že výše uvedené orgány se podílejí na samostatné i přenesené působnosti. 

Samostatná působnost obce - klasická obecní samospráva či samosprávná působnost 

obce, v niž obec spravuje své záležitosti samostatně. Je vázána zákony a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. ,,Takto chápána obecní samospráva není správou státní, nýbrž 

správou plně příslušející obcím jako veřejnoprávním korporacím území samosprávy, a to proto, 

že se bezprostředně týká míst. Je to přitom ta sféra působnosti obcí, která vyjadřuje jejich 

samosprávnou podstatu a pro jejíž výkon je obecní samospráva primárně zařízena." (Průcha, 

2011, s.82) Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti má především za úkol schvalovat 

program rozvoje obce, schvalovat rozpočet obce a účetní uzávěrku, vydávat obecně závazné 

vyhlášky obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, zřizovat a rušit 

výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, zřizovat a rušit obecní policii    

a další. Výkon samostatné působnosti je výkonem autonomním. 
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Přenesená působnost obce - Obecní výkon státní správy, takový, který stát nerealizuje 

přímo svými orgány, ale nepřímo pomocí obcí a jejich orgánů. Obec se řídí zákony, obecně 

závaznými právními předpisy, a také usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní 

správy. Přenesenou působnost zpravidla vykonává obecní úřad. Obce zde získávají příspěvky     

ze státního rozpočtu. Výkon přenesené působnosti je výkonem vázaným. 

Podle rozsahu státní správy a rozsahu působnosti se obce rozdělují na: 

1. obce s běžným obecním úřadem (obce ,,I" ), 

2. obce s pověřeným osobním úřadem (obce ,,II" ), 

3. obce s rozšířenou působností (obce ,,III" ). 

 

3.2 Městský úřad města Šumperk 

Městský úřad je jedním z orgánů města Šumperk. Město Šumperk se nachází v Olomouckém 

kraji. Dle Českého statistického úřadu k 31.12.2014 zde žije 26 697 tisíc obyvatel se stálým 

bydlištěm. Šumperk se nachází na 39. místě v ČR ve velikosti města ze 132 měst. Město 

Šumperk vzniklo v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 

23. 11. 1990 jako územní samosprávný celek. Podle § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se definuje Město Šumperk jako základní územní 

samosprávný společenství občanů, tvoří územní celek, který je stanoven hranicí území města. 

Městský úřad v Šumperku vykonává jak přenesenou, tak samostatnou působnost. Plní 

úkoly obce s rozšířenou působností. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk je vymezen územím obcí: Bludov, 

Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, 

Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad 

Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, 

Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=74585630&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=523704
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=525588
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Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci 

zařazení do obecního úřadu. 

Systemizace Městského úřadu v Šumperku viz Příloha 1. 

Celkový počet zaměstnanců městského úřadu činí 195 lidí. Systemizace je základním nástrojem 

pro stabilitu a plánování rozvoje úřadu. Organizační struktura popisuje návaznost jednotlivých 

odborů. U každého je definovaný přesný počet zaměstnanců, kteří tuto pozici vykonávají. Systém 

Czech Point spadá pod kancelář tajemníka, kterou spravuje 23 zaměstnanců v oblasti 

informatiky, oddělení organizační, personální a oddělení spisové a archivační služby. Czech 

Point vykonává jeden zaměstnanec na radnici a jeden na městském úřadě.  

 

Systemizace Města Šumperk viz Příloha 2. 

Celkový počet zaměstnanců zaměstnaných pod Městem Šumperka činí 284 lidí. Systemizace 

Města Šumperk se člení na odbory, útvary zajišťující výkon určené oblasti činností a na oddělení, 

které mají na starosti zajistit výkon určené ucelené agendy, popřípadě souvisejících více agend. 

Na hlavní příčce se nachází zastupitelstvo města společně s výbory zastupitelstva města, rada 

města s komisí rady města a starosta. Starosta má mimo jiné pod přísnějším dohledem odbor 

finanční a plánovací, oddělení účetnictví a oddělené daní a vymáhání pohledávek. První 

místostarosta dohlíží na odbor životního prostředí, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, 

odbor výstavby, odbor správních a vnitřních věcí a odbor sociálních věcí. Zatímco druhý 

místostarosta dozírá na odbor živnostenský, odbor majetkoprávní, odbor strategického rozvoje, 

ÚP a investic a na odbor dopravy. 
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3.3 Czech Point v podmínkách města Šumperk 

Cílem projektu Czech Point je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných            

i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné 

dokumenty do elektronické podoby a naopak. Byl založen v roce 2009. Jednotlivé pracoviště 

byly vybaveny potřebnou počítačovou technikou. Od Ministerstva vnitra ČR byly pořízeny dvě 

laserové multifunkční zařízení, u nichž je rozlišení tisku 600 dpi, barevná hloubka 24 bitů             

a velikost formátu snímací plochy a výstupu A4. Samozřejmě je umožněn barevný tisk. 

Kontaktní místo veřejné správy Městského úřadu Šumperk se nachází na radnici, Míru 1    

v přízemí, kancelář č. 401 a dále v budově na Jesenické ulici č. 31 v přízemí, kancelář č. 101. 

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8 hodin do 12 hodin a od 12:45 hod. do 16:45 hod,         

v úterý a čtvrtek od 8 hod. do 12 hod. a od 12:45 do 15:15 hod. a v pátek od 8 hod. do 12 hod.      

a od 12:45 hod. do 13:30 hod. Na každém pracovišti je pověřen vždy jeden pracovník k výkonu 

práce zaměřené na Czech Point. Tito pracovníci jsou vedeni na pracovní smlouvu na plný 

úvazek, avšak pouze polovinu pracovní doby věnují záležitostem ohledně Czech Pointu, jelikož  

o něj není tak veliký zájem. Zbylý čas věnují jiné oblasti. Tito zaměstnanci byli řádně proškoleni 

a vykonali zkoušku ze znalostí zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, vybraných ustanovení právních předpisů týkající se správních poplatků        

a správního řádu. 

Ve městě Šumperk se dále kontaktní místo Czech Point nachází v bance ČSOB, v šesti 

notářských kanceláří a dále na České poště a její pobočce. 

V současné době kontaktní místa Czech Point na Městském úřadě v Šumperku 

poskytují služby jako: 

1. Katastr nemovitostí - nejčastější. O výpis si může požádat kdokoliv na základě listu 

vlastnictví, kde je potřeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Dále podle seznamu 

nemovitostí, kde je nutné znát katastrální území a parcelní číslo požadované nemovitosti        

a nebo stavební parcelu , popřípadě číslo popisné, jedná-li se o stavbu. A podle seznamu 

jednotek, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže a zde je 

důležité vědět katastrální území, číslo popisné a přesné číslo bytu v domě. 
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2.  Obchodní rejstřík - může si zažádat kdokoliv na základě IČ obchodní organizace. Je možnost 

vydat úplný výpis, který obsahuje všechny informace, které byly zapsané v obchodním rejstříku 

po dobu existence firmy a nebo další možnost je vydat výpis platných informací, což obsahuje 

souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu. 

3.  Živnostenský rejstřík - na vydání stačí pouze znalost IČ obchodní organizace 

4.  Výpis z rejstříků trestů - rozděluje se na výpis z rejstříků trestů fyzické osoby a právnické 

osoby. U fyzické osoby lze vydat výpis na základě písemné žádosti osoby, které se výpis týká.    

U právnické osoby se může vydat kterékoliv osobě na její písemnou elektronickou žádost. 

Povinnými údaji pro vydání výpisu je jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, informace      

o narození žadatele(stát, okres, obec).  

5.  Bodové hodnocení řidiče - slouží ke zjištění stavu trestných bodů. Zažádat si může pouze 

osoba, které se výpis týká nebo její zmocněnec. 

6.  Seznam kvalifikovaných dodavatelů - postačí znalost IČ obchodní společnosti. Je vhodná 

především pro firmy a dodavatelé, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Tímto výpisem 

může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních 

kvalifikačních kritérií. Pokud není výpis starší jak 3 měsíce, musí jej zadavatel ze seznamu uznat. 

7.  Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH - Informační systém odpadového 

hospodářství - přístup do systému může dostat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování 

autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Je možnost provést registraci a vydání 

přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům a vygenerování 

jednorázového hesla k existujícím účtům.  

8.  Informační systém datových schránek - žadatel musí předložit platný doklad totožnosti. 

Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, musí mít plnou moc notářsky ověřenou. Zda-li je datová 

schránka zřízena pro právnickou osobu na žádost, je nezbytné doložit jmenovací dekret, usnesení 

valné hromady, či jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za 

danou právnickou osobu.  
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Agendy informačního systému datových schránek jsou: 

 žádost o vyřízení datových schránek, 

 zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, 

 přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, 

 zneplatnění přístupových údajů osoby, 

 znepřístupnění datové schránky, která byla řízena na žádost, 

 opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena a žádost, 

 reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových. 

9.  Výpisy ze základních registrů - zažádat si může jak fyzická, tak i právnická osoba                  

i zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc a dále pak zákonný zástupce, 

který musí předložit doklady, které ho opravňují být zákonným zástupcem. Mezi výpisy se řadí: 

výpis z údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, veřejný výpis údajů z registru osob, 

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

změnu údajů v registru osob a žádost o poskytnutí údajů třetí osobě. 

10.  Konverze dokumentů - autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby a naopak, 

ověření shody obsahu a připojení ověřovací doložky. Výstup z konverze má stejné právní účinky 

jako jeho ověřená kopie. Převádí se černobílé, pokud se převedením neztratí informace 

vyjádřenou barvou. Konverze na žádost je prováděna na kontaktních místech veřejné správy jako 

další služba. Je prováděna orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Požadavkem pro 

konverzi do listinné podoby je, že vstup musí být opatřen kvalifikovaným časovým razítkem , 

uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou.(pouze u konverze 

na žádost) Požadavkem při konverzi do elektronické podoby je, že vstup musí být opatřen 

kvalifikovaným časovým razítkem, uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 

elektronickou značkou (u obou typů konverze).  
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Tab. 3.1 Ceník poplatků za služby Czech Pointu: 

 

Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování 

 

Přihlášení do systému Czech Point 

Každé kontaktní místo je vybaveno klientským softwarem, který je stanoven pro tvoření 

ověřených výstupů s přihlašovacími údaji k účtu. Pro zapojení do projektu k poskytování 

ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy je stanoveno vybavení: 

 klientské softwarové vybavení pro tvorbu ověřených výstupů, 

 přihlašovací údaje k účtu pro správu na centru Czech Point. 

Klient CP je aplikace, která slouží k přípravě ověřeného výstupu. Komunikuje s centrem    

a zajišťuje bezpečný a autentifikovaný přenos dat. Může být provozován na kterémkoliv počítači. 

Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy upravuje práva a povinnosti 

spojenými s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.  

Každý úřad, který využívá služby Czech Point musí získat administrátorský přístup.       

Na základě tohoto administrátorského účtu vytváří pro své zaměstnance uživatelské účty,       

Služby Czech Pointu 
Výše správního poplatku za 1. 

stranu 

Výše správního poplatku za 

další strany 

Katastr nemovitostí 100 50 

Obchodní rejstřík 100 50 

Živnostenský rejstřík 100 50 

Výpis z rejstříků trestů 100 0 

Bodové hodnocení řidiče 100 50 
Seznam kvalifikovaných 

dodavatelů 100 50 
Registr účast. provozu modulu 

autovraků 100 50 
Informační systém datových 

schránek 0 200 
Výpisy ze základních registrů 30 30 
Konverze dokumentů 30 30 
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které jsou určeny k oprávnění vydávání ověřených výpisů. Ve většině případů jej zřizuje 

pracovník IT oddělení jako je tomu i v Šumperku. Každý zaměstnanec se do systému přihlásí 

pomocí takzvaného ,, Token iKey 4000". Jenž obsahuje certifikáty QCA a VCA. Od 1.3.2009 je 

vstup do systému umožněn pouze prostřednictvím certifikátů, kvůli bezpečnosti provozu Czech 

Pointu. Tokeny a certifikáty vydává ho Česká pošta, s.p., jelikož je generálním dodavatelem na 

základě veřejné zakázky. Jednotlivý zaměstnanci mají své přihlašovací jméno a heslo a přihlašují 

se na adrese: https://www.czechpoint.cz. Následně je proveden výběr a potvrzení digitálního 

certifikátu. Po potvrzení se zadává PIN pracovníka. Stránka Czech Pointu se zobrazí                   

po bezproblémovém přihlášení, kde se zobrazí tabulka s přihlašovacím jménem a heslem. Podle 

toho, co sdělí klient o jaký výstup má zájem, tak pracovník vybere daný formulář. Stáhne se daný 

formulář, zde se zadá identifikátor a zašle data na centrum, které během pár minut odpoví 

posláním metadat a certifikovaného souboru. Když žadatel potvrdí, že přesně tento výstup chtěl, 

zaplatí správní poplatek podle daného výstupu a následně se vytiskne certifikovaný soubor            

s ověřovací doložkou. Ověřovací doložka obsahuje pořadové číslo, počet listů listiny, jméno         

a příjmení, podpis, datum vystavení, úřední razítko. Zpětně se musí zaslat centru informaci           

o ukončení transakce. V neposlední řadě se žadateli vystaví doklad o zaplacení poplatku.  

Token iKey 4000 je spolehlivý a rychlý USB token. Osvědčil se v řadě projektů státní 

správy i soukromého sektoru. Jsou navrženy s důrazem na maximální bezpečnost, 

interoperabilitu, stabilitu a výkon. Token iKey jsou považovány za nejdůvěryhodnější 

autentifikační prvky mnoho zákazníky a partnery po celém světě, především díky vývoji 

vlastního klientského softwaru. Je to identifikační předmět, který je určen pro bezpečnou 

autentizaci uživatelů všude tam, kde je potřeba zabránit neautorizovanému přístupu k počítači. 

Slouží k zabezpečení přístupu do počítačových sítí, VPN, internetu, pro uložení digitálních 

certifikátů atd. Využijí jej individuální uživatelé, vývojáři, datové schránky a Czechpoint. 

Používání tokenu je chráněno bezpečnostním kódem, tzv. PIN. Token iKey 400 obsahuje oba 

certifikáty jak kvalifikovaný, tak i komerční.  

Kvalifikovaný certifikát se projevuje na výstupu ze systému. Je využíván pro autorizaci 

dat a dokumentů. Garantuje to, že dokumenty byly vystaveny oprávněnou osobou a že nebyly 

před otevřením pozměněny. Využívá se u rejstříků trestů a naopak se zatím nevyužívá u katastru 

nemovitostí,  obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. 
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Komerční certifikát je určen k bezpečnému přihlášení do centrály Czech Pointu. Pro 

komerční certifikační autoritu České pošty - PostSignum VCA je uplatňována zkratka              

tzv. ,, Veřejná certifikační autorita". (Šumperk, 2015) 
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4    ZHODNOCENÍ VÝSTUPŮ CZECH POINTU NA 

MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 

4.1 Služby Czech Pointu 

Zhodnocení Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku vychází z porovnání poskytovaných 

typů služeb za rok 2009, 2010, 2013, 2014, v rámci jejich počtu výstupů. Základní poskytnuté 

služby jsou výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, katastr nemovitostí, 

živnostenský rejstřík, rejstřík trestů pro státní správu, centrální registr řidičů, informační systém 

odpadového hospodářství (autovraky), žádost o zřízení datové schránky, autorizovaná konverze 

na žádost (LE), autorizovaná konverze na žádost (EL), informační systém o veřejných zakázkách. 

Od roku 2012 se tyto služby rozšířily o autorizovaná konverze z moci úřední (LE), autorizovaná 

konverze z moci úřední (EL) a oznámení o zneplatnění přístupových údajů. 

 

4.1.1 Czech Point v roce 2009 

V roce 2009 proběhlo zavádění Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku. Podle interních 

statistik proběhlo za celý rok 2 874 žádostí o výpisy, což činilo ve finančních prostředcích 232 

794 Kč. Počáteční rok byl nejsilnějším obdobím do loňského roku 2014. Byly využity veškeré 

nabídnuté služby. Největší ohlas měl výpis z rejstříku trestů, až o více jak jednu čtvrtinu, oproti 

obchodnímu rejstříku, který obsadil druhou příčku. Nejmenší zájem byl o informační systém        

o veřejných zakázkách, o který měli zájem pouze dva lidé. Důvodem, proč byl rok 2009 

vzestupný, oproti ostatním rokům je jasný. V tomto roce bylo totiž méně kontaktních míst než      

v dalších letech. Kde se kontaktní místa začala rozvíjet do různých pracovišť. 
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Tab. 4.1 Výstupy Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní statistiky Městského úřadu - vlastní zpracování 

 

4.1.2 Czech Point v roce 2010 

V roce 2010 byl seznam služeb Czech Pointu rozšířen o autorizovaná konverze z moci úřední 

(LE), autorizovaná konverze z moci úřední (EL), oznámení o zneplatnění přístupových údajů. 

Dle statistik na pracovišti bylo zjištěno, že celkem bylo provedeno 2 540 úkonů, což činí 

celkovou sumu 205 740 Kč. V tomto roce nebyla ani jedna žádost na informační systém 

odpadového hospodářství, oproti roku 2009, kde proběhly 4 úkony s tímto výstupem. Na nulu se 

snížil i zájem o informační systém o veřejných zakázkách. Avšak nárůst požadavků o výpis          

z obchodního rejstříku se navýšil o celých 89 žádostí ve srovnání s rokem 2009. 

 

 

 

Rok 2009 

Služby Czech pointu - výpisy Počet žádostí 

Rejstřík trestů 1971 

Obchodní rejstřík 455 

Katastr nemovitostí 217 
Živnostenský rejstřík 101 

Rejstřík trestů pro státní správu 43 

Centrální registr řidičů 31 

ISOH (autovraky) 4 

Žádost o zřízení datové schránky 37 

Autorizovaná konverze na žádost (LE) 9 

Autorizovaná konverze na žádost (EL) 4 

Informační systém o veřejných zakázkách 2 

Celkem žádostí 2874 

Celkem příjmů v Kč. 232 794 

Průměrná cena za 1 žádost 81 
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Tab. 4.2 Výstupy Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku za rok 2010 

 

Rok 2010 

Služby Czech pointu - výpisy Počet žádostí 

Rejstřík trestů 1345 

Obchodní rejstřík 544 

Katastr nemovitostí 263 

Živnostenský rejstřík 148 

Rejstřík trestů pro státní správu 8 

Centrální registr řidičů 20 

ISOH (autovraky) 0 

Žádost o zřízení datové schránky 17 

Autorizovaná konverze na žádost (LE) 0 

Autorizovaná konverze na žádost (EL) 52 

Informační systém o veřejných zakázkách 0 

Autorizovaná konverze z moci úřední 

(LE) 

10 

Autorizovaná konverze z moci úřední 

(EL) 

59 

Oznámení o zneplatnění přístupových 

údajů 

74 

Celkem 2540 

Celkem příjmů v Kč. 205 740 

Průměrná cena za 1 žádost 81 

 

Zdroj: Interní statistiky Městského úřadu - vlastní zpracování 

 

4.1.3 Czech Point v roce 2013 

Celkový počet výstupů za rok 2013 vydaných na Městském úřadě v Šumperku byl 2 524. Na ulici 

Jesenické na Městském úřadě je celkový počet vydaných kusů 1487, na Radnici se vydalo 1037. 

Jsou poskytované stejné služby jako v předcházejících letech. Na správních poplatcích bylo 

celkem inkasováno 202 210 Kč. Od roku 2012 se změnila sazba ceny za výpis z rejstříků trestů     

z 50 Kč. se navýšila na 100 Kč., což mohlo ovlivnit na výši vybraných správních poplatků. 

Jelikož zde byl sestup o 443 žádostí oproti roku 2010 což dělá celých 33 %. Obrovský nárůst        
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v roce 2013 byl ve službě rejstříku trestů pro státní správu. V roce 2010 bylo pouhých 8 žádostí, 

na rozdíl od roku 2013, kde byl nárůst až na 82 žádostí. 

Ke konci roku 2013 byl podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 10,4%. Meziročně se 

zvýšil počet dlouhodobě nezaměstnaných osob, což je déle jak 6 měsíců na Úřadě práce,              

a to o 451 (10%). A to je důsledek dlouhodobého nepříznivého stavu ekonomiky. S tím může 

souviset i menší zájem o výpisy z určitých služeb, například výpisy z rejstříků trestů, kde je 

rapidní pokles oproti roku 2010. Výpis z rejstřík trestů je totiž požadovaný při pohovoru neboli 

žádostí o práci, kde jej zaměstnavatel vyžaduje. Navíc po roce 2012 se začaly rozšiřovat 

kontaktní místa Czech Pointu ve městě Šumperk.  

Tab. 4.3 Výstupy Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku za rok 2013 

Rok 2013 

Služby Czech pointu - výpisy Počet žádostí 

Rejstřík trestů 902 

Obchodní rejstřík 310 

Katastr nemovitostí 212 

Živnostenský rejstřík 178 

Rejstřík trestů pro státní správu 82 

Centrální registr řidičů 50 

ISOH (autovraky) 0 

Žádost o zřízení datové schránky 27 

Autorizovaná konverze na žádost (LE) 16 

Autorizovaná konverze na žádost (EL) 155 

Informační systém o veřejných zakázkách 3 

Autorizovaná konverze z moci úřední (LE) 1 

Autorizovaná konverze z moci úřední (EL) 358 

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů 50 

Celkem 2524 

Celkem příjmů v Kč. 202 210 

Průměrná cena za 1 žádost 80 

 

Zdroj: Interní statistiky Městského úřadu - vlastní zpracování 
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4.1.4 Czech Point v roce 2014 

V roce 2014 byl celkový počet výpisů spočten na 2 335 žádostí. Na poplatcích bylo vybráno 192 

414 Kč. V tomto roce nebyl žádný zájem o autorizovanou konverzi z moci úřední z listinné 

podoby do elektronické podoby. Celkově o tuto službu není evidentní zájem. Po srovnání              

s autorizovanou konverzí na žádost z elektronické podoby do listinné, kde se zájem rok od roku 

navyšuje. Oproti roku 2009 byl nárůst až o 5300 % o tuto službu, vzestup ze 2 žádostí na 212. 

Úplně stejný zájem byl jak v roce 2013, tak i v roce 2014 o oznámení o zneplatnění přístupových 

údajů. Což činilo 50 žádostí. Pomalý nárůst od počátečního zavedení Czech Pointu je                    

v centrálním registru řidičů. V roce 2014 byl mírný pokles nejžádanějších služeb jako je rejstřík 

trestů a obchodní rejstřík oproti roku 2013. Navýšení proběhlo u výpisu z katastru nemovitostí. 

 

Tab. 4.4 Výstupy Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku za rok 2014 

 

Rok 2014 

Služby Czech pointu - výpisy Počet žádostí 

Rejstřík trestů 796 

Obchodní rejstřík 276 

Katastr nemovitostí 277 

Živnostenský rejstřík 160 

Rejstřík trestů pro státní správu 95 

Centrální registr řidičů 51 

ISOH (autovraky) 1 

Žádost o zřízení datové schránky 25 

Autorizovaná konverze na žádost (LE) 29 

Autorizovaná konverze na žádost (EL) 212 

Informační systém o veřejných zakázkách 28 

Autorizovaná konverze z moci úřední (LE) 0 

Autorizovaná konverze z moci úřední (EL) 335 

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů 50 

Celkem 2335 

Celkem příjmů v Kč. 192 414 

Průměrná cena za 1 žádost 82,4 

 

Zdroj: Interní statistiky Městského úřadu - vlastní zpracování 
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4.1.5 Srovnání výstupů Czech Pointu za období 2009, 2010, 2013, 2014 

Na Městském úřadě v Šumperku bylo v roce 2009 vykonáváno celkem 11 druhů výstupu Czech 

Pointu, v dalších letech se tento počet navýšil o 3 další výstupy, tím pádem celkový počet 

výstupu Czech Pointu za období 2010, 2013, 2014 činil 14. Je patrné, že ve všech letech byl 

největší zájem o výpisy z rejstříků trestů, obchodního rejstříku a výpisy z katastru nemovitostí. 

Čtvrté místo obsadily výpisy ze živnostenského rejstříku. Není uveden rok 2011 a 2012, jelikož    

v tomto období byl na Městském úřadě v Šumperku výpadek systému Czech Point. Databáze 

statistik byla pouze za některé měsíce.  

Výpisy z rejstříku trestů rok od roku klesají. Důvodem může být to, že v posledních pěti 

letech také dochází z demografického hlediska ke stále větším změnám ve skladbě obyvatel.        

V roce 2013 se nezměnila dětská věková kategorie, ale výrazně poklesl počet osob                        

v produktivním věku, tím se navýšil počet seniorů. Každý rok je počet obyvatel snížen o 100 až 

150 mladých lidí ročně, a to z důvodu migrace, převážně za prací. Jelikož jsou výpisy z rejstříku 

trestů potřebné například při žádosti o zaměstnání, tím pádem je o tyto výpisy menší zájem. 

Oproti tomu narůstá zájem o výpisy bodového hodnocení řidičů. V roce 2009 bylo pouze            

31 žádostí, snížení proběhlo v roce 2010 na pouhých 20 žádostí a 100 % nárůst byl od roku 2013. 

Tento nárůst může být způsoben tím, že tento systém je relativně nový a teprve se rozšiřuje        

do povědomí lidí. Systém bodového hodnocení byl v ČR zahájen 1. července 2006 na základě 

zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb.                

o provozu na pozemních komunikacích. Po udělení 12 bodů je řidiči odebrán na rok řidičský 

průkaz. Avšak to nemusí být vždy celých 12 bodů, postačí, když se stejný přestupek bude 

opakovat. Po roce bez přestupků je možno smazání určitého počtu bodů. Proto řidiči nemají 

přehled o svém bodovém hodnocení a zvyšuje se zájem o tento výpis, aby nebyli překvapeni        

z náhlého odebrání řidičského průkazu a byli o svých bodech informováni. 
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Tab. 4.5 Výstupy Czech Pointu na Městském úřadě v Šumperku za období 2009, 2010, 

2013, 2014 

 

Výstupy Czech Point 
Rok 

2009 2010 2013 2014 

Rejstřík trestů 1971 1345 902 796 

Obchodní rejstřík 455 544 310 276 

Katastr nemovitostí 217 263 212 277 

Živnostenský rejstřík 101 148 178 160 

Rejstřík trestů pro státní správu 43 8 82 95 

Centrální registr řidičů 31 20 50 51 

Informační systém odpadového 

hospodářství (autovraky) 4 0 0 1 

Žádost o zřízení datové schránky 37 17 27 25 

Autorizovaná konverze na žádost (LE) 9 0 16 29 

Autorizovaná konverze na žádost (EL) 4 52 155 212 

Informační systém o veřejných 

zakázkách 2 0 3 28 

Autorizovaná konverze z moci úřední 

(LE) 

- 10 1 0 

Autorizovaná konverze z moci úřední 

(EL) 

- 59 358 335 

Oznámení o zneplatnění přístupových 

údajů 

- 74 50 50 

Celkem 2874 2540 2524 2335 

Celkem příjmů v Kč. 232 794 205 740 202 210 192 414 

Průměrná cena za 1 žádost 81 81 80 82,4 

 

Zdroj: Interní údaje Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování. 

Statistika výstupů Czech Pointu za jednotlivé roky 2009, 2010, 2013, 2014 ukazuje 

sestupnou tendenci poskytovaných služeb. Hlavním důvodem je rozšíření kontaktních míst         

od roku 2012. 

Obr. 4.1 zobrazuje finanční příjmy za jednotlivé roky. Celkové příjmy za služby Czech 

Pointu za období 2009, 2010, 2013, 2014 se vyšplhaly k částce 833 158 Kč. Celkový počet 

vydaných úkonů za stejné období dosahovalo 10 273. 
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Průměrně je snížení mezi jednotlivými roky o 13 460 Kč. V roce 2014 byl pokles             

o 40 380 Kč. oproti roku 2009. Největší pokles byl z roku 2009 na rok 2010, který je spočten       

na 27 054 Kč. Nejnižší pokles byl z roku 2010 do roku 2013, kde částka dosahovala 3 530 Kč.      

Z toho se dá usuzovat, že roky 2011 a 2012 byly téměř stabilní a mírně klesající. 

 

Obr. 4.1 Finanční příjmy za kompletní služby Czech Pointu za období 2009, 2010, 2013, 

2014 

Zdroj: Interní údaje Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování. 

Obr. 4.2 vyjadřuje, že je evidentní sestup žádostí o službu výpisu z rejstříku trestů. Obchodní 

rejstřík má více méně stabilní, mírně klesající charakter. Katastr nemovitostí se vyznačuje 

kolísavým průběhem, i když si udržuje, dá se říci stabilní počet výpisů pohybující se kolem 212 

až 277 výpisy. V roce 2009 je nejvíce žádostí z rejstříku trestů a nejmenší zájem v roce 2014. 

Obchodní rejstřík převažuje v roce 2010, a naopak pokles nejvíce v roce 2014. Rok 2014 se 

vyznačuje nejvyšším počtem výpisů z katastru nemovitostí, na rozdíl od roku 2013,                

který obsahuje o 65 výpisů méně. 
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Obr. 4.2 Porovnání nejžádanějších služeb Czech Point v počtu vydaných žádostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní údaje Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování. 

Obr. 4.3 popisuje vývoj služeb vzniklých od roku 2010. Neefektivní službou se dá označit 

autorizovaná konverze z moci úřední z listinné podoby do elektronické. O tuto službu lidé 

neevidují téměř žádný zájem. Nejvyšší zájem byl v roce 2010, kdy tato služba byla zavedena,      

na celých 10 žádostí za celý rok. V roce 2013 už byla pouhá jedna žádost a v roce 2014 nulová. 

Autorizovaná konverze z moci úřední z elektronické do listinné podoby je daleko využívanější. 

Od počátečního roku byl nárůst až o 607 %. Mezi roky 2013 a 2014 vzniklo snížení                      

o nepodstatných 6,42%. Služba vykonávající oznámení o zneplatnění přístupových údajů je 

relativně stabilní a neměnná. 
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Obr. 4.3 Vývoj nových služeb od roku 2010 do 2014 

 

Zdroj: Interní údaje Městského úřadu Šumperk - vlastní zpracování. 
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5 ZÁVĚR  

Cílem projektu Czech Point je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných            

i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné 

dokumenty do elektronické podoby a naopak. Díky Czech Pointu už není potřeba, aby lidé 

navštívili několik úřadů pro vyřízení svých záležitostí, neboť je pohodlnější způsob,                   

jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Do budoucna by se mohl systém Czech 

Point rozšířit i o další výstupy. 

Bakalářská práce byla zaměřena na Městský úřad v Šumperku. Dle Českého statistického 

úřadu k 31.12.2014 zde žije 26 697 tisíc obyvatel se stálým bydlištěm. Šumperk se nachází         

na 39. místě v ČR ve velikosti města ze 132 měst. Městský úřad v Šumperku vykonává jak 

přenesenou, tak samostatnou působnost. Kontaktní místo veřejné správy Městského úřadu 

Šumperk se nachází na radnici a na pobočce městského úřadu. Na každém pracovišti je pověřen 

vždy jeden pracovník k výkonu práce zaměřené na Czech Point. Tito pracovníci jsou vedeni       

na pracovní smlouvu na plný úvazek, avšak pouze polovinu pracovní doby věnují záležitostem 

ohledně Czech Pointu, jelikož  o něj není tak velký zájem. Zbylý čas věnují jiné oblasti. Tito 

zaměstnanci byli řádně proškoleni a vykonali zkoušku ze znalostí zákona č.300/2008 Sb.             

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vybraných ustanovení právních 

předpisů týkající se správních poplatků a správního řádu. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit služby Czech Pointu v podmínkách Městského 

úřadu města Šumperk za roky 2009, 2010, 2013, 2014. 

Po celou dobu byl největší zájem o výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku           

a rejstříku nemovitostí. Nejmenší zájem byl evidentně o informační systém odpadového 

hospodářství (autovraky), autorizovaná konverze na žádost (LE), autorizovaná konverze z moci 

úřední (LE). Podle ceníku služeb se nejméně platilo za konverze dokumentů - autorizovaná 

konverze z listinné do elektronické podoby, autorizovaná konverze z elektronické do listinné 

podoby a za výpisy ze základních registrů. Naopak nejvíce se platí za informační systém 

datových schránek - při druhém a dalším vydání nových přístupových údajů. Zbylé služby jsou 

cenově stejně ohodnocené. Porovnání v čase bylo následující. V roce 2010 byl nejnižší zájem       

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=74585630&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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o služby Czech Pointu v porovnání mezi roky, až o 11,62 % výpisů bylo méně oproti roku 2009.  

V roce 2010 na rok 2013 bylo nepatrné snížení o 0,63 % žádostí. A v roce 2014 se vydalo o 7,49 

% výpisů méně oproti roku 2013. Od roku 2009 do roku 2014 se tedy počet výpisů snížil o 19,74 

%. 

Zhodnocení dosavadního vývoje ze srovnávací analýzy vyplynulo, že ve sledovaných 

letech docházelo ke snížení celkového počtu požadavků, při zachování téměř stejné struktury 

poskytnutých služeb. Z čehož lze usuzovat, že potřeby zákazníků Czech Pointu jsou                   

ve sledovaných letech velice podobné, pouze se snižuje návštěvnost Czech Pointu. 

 Hlavním důvodem je rozšíření kontaktních míst od roku 2012. Velkým konkurentem je 

Česká pošta. Nejen, že sídlí v centru města, což je pro občany co se týká dostupnosti snadnější, 

ale má také navíc služby, které městský úřad neposkytuje. Dalším kladem pošty může být i to,    

že otevírací doba je i v sobotu. Menším konkurentem jsou notářské kanceláře, zde je zájem          

o služby nejnižší, i díky tomu, že poskytují méně služeb. 

Důvodem můžou být také změny ve struktuře obyvatelstva, kdy dlouhodobě dochází       

ke snižování počtu lidí v produktivním věku, pro které jsou služby Czech Pointu především 

určeny. Řešením může být optimalizace počtu kontaktních míst Czech Pointu - zrušit Czech 

Point na radnici, úspora pracovního místa. Dále poskytování služeb pro seniory. 

Třetím důvodem může být malá informovanost o službách, které Czech Point poskytuje       

a o umístění jednotlivých poboček. Řešením může být zvýraznění Czech Pointu a jejich služeb    

na stránkách městského úřadu, na vývěsce, v novinách města Šumperk, vytvoření informačních 

letáků, informační kampaň. 

Závěrem lze ale usuzovat, že i přes sestupný charakter výstupů Czech Pointu je 

elektronizace veřejné správy nesmírně důležitá a užitečná. Výsledkem je větší komunikace mezi 

veřejnou správou a občany a veřejnou správou mezi orgány veřejné správy, efektivní fungování 

veřejné správy, rychlejší informace a jak časové, tak i finanční úspory. Informační technologie se 

stále rozvíjejí a dostávají do povědomí lidí, kteří tyto služby využívají. Čím dál více se využívá 

online přístup přes datové schránky, které využívají především mladí lidé. Tím se snižuje fyzický 

kontakt. Obecně vývoj služeb Czech Pointu bude mít určitý vliv i v Šumperku a tyto změny 

zvrátí negativní vývoj počtu návštěv a obsloužených požadavků Czech Pointu. 
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Seznam zkratek 

CP   Czech Point - Český podací ověřovací informační národní terminál 

CPU   Central Processing Unit 

ČTÚ   Český telekomunikační úřad 

DPH   daň z přidané hodnoty 

DS   datová schránka 

ERÚ   Energetický regulační úřad 

FO   fyzická osoba 

IČ   identifikační číslo 

ISDS   informační systém datových schránek 

ISOH   informační systém odpadového hospodářství 

IT   informační technologie 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV   Ministerstvo vnitra 

PO   právnická osoba 

ROB   registr obyvatel 

ROS   registr osob 

RPP   registr práv a povinností 

RÚIAN  registr územní identifikace adres a nemovitostí 

ÚP   úřad práce 

ZM   zastupitelstvo města 
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Příloha č. 1 Celkový počet Czech Pointu v České republice 

 

Názvy krajů Úřady 
Hospodářské 

komory 
Banky Notáři 

Česká 

pošta 

Jihočeský 538 4 5 22 83 

Jihomoravský 679 4 7 42 120 

Karlovarský 129 0 4 8 36 

Královéhradecký 417 1 6 24 59 

Liberecký 209 2 3 13 49 

Moravskoslezský 335 2 7 38 116 

Olomoucký 398 5 5 26 60 

Pardubický 432 3 2 24 50 

Plzeňský 437 1 4 31 53 

Středočeský 1004 2 6 41 97 

Ústecký 342 5 7 26 64 

Vysočina 606 1 4 20 47 

Zlínský 305 3 3 19 52 

Praha 83 2 11 80 97 

Celkem 5914 35 74 414 983 
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Příloha č. 2 Systemizace Města Šumperk k 1.1.2015 
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Příloha č. 3 Systemizace Města Šumperk 1.1.2015 


