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1. Úvod 

S rozvojem internetu stále stoupá i poptávka po elektronických službách, jak v soukromém 

sektoru, tak i ve veřejné správě. Pro občana mají služby e-Governmentu nespornou výhodu 

v úspoře času a peněz. Lidé z pohodlí domova doslova jedním kliknutím na počítači zjistí 

informaci, kterou potřebují, stáhnou formulář, který vyplní a odešlou jej zpět na úřad,  

a mnoho dalších služeb, jejichž nabídka se neustále rozrůstá. 

Cílem této práce je zhodnotit e-Government v ČR z pohledu nabídky a poptávky 

po elektronických službách. K dosažení tohoto cíle bylo použito metod analýzy a dotazování. 

 Jelikož není možné v této práci rozebrat veškeré služby, které  

e- Government nabízí, bylo vybráno několik služeb, se kterými se běžný občan může setkat 

v každodenním životě z oblasti finanční správy, sociálního zabezpečení, katastru nemovitosti, 

justice, zdravotnictví, dopravních informacích a jiných. 

Zhodnocení nabídky a poptávky bylo dosaženo v několika krocích: 

● analýzou vybraných služeb e-Governmentu v ČR, 

● zhodnocením celkového stavu a služeb e-Governmentu v ČR v celosvětovém měřítku, 

● dotazníkovým průzkumem. 

Součástí analýzy vybraných služeb e-Governmentu v ČR jsou i statistiky, které vypovídají  

o využití těchto služeb. Statistiky byly získány z výročních zpráv a z interních zdrojů 

Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva vnitra ČR, České správy sociálního zabezpečení, 

Finanční správy ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Českého úřadu zeměměřického  

a katastrálního, Ředitelství silnic a dálnic ČR a České pošty s.p. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je úvod, poslední závěr. Ve druhé kapitole je 

vymezená veřejná správa a e-Government v ČR. Kapitola objasní pojem veřejná správa, její 

členění a charakteristiku jednotlivých složek, pojem e-Government, jeho stručný vývoj, 

současné strategie veřejné správy týkající se e-Governmentu, legislativu, kategorie a přínosy 

elektronických služeb.  

Třetí kapitola je věnována současným i budoucím službám e-Governmentu a zhodnocení 

stavu e-Governmentu v ČR v celosvětovém měřítku pomocí hodnocení OSN a Evropské 

komise. 
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Čtvrtá kapitola obsahuje dotazníkový průzkum. Dotazníkový průzkum provede analýzu, 

jak občané znají, využívají a jak jsou spokojeni se službami e-Governmentu. 
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2. Vymezení veřejné správy a e-Governmentu v ČR 

V jednotlivých podkapitolách bude vymezená veřejná správa a e-Government v ČR.  

2.1 Vymezení veřejné správy 

V jednotlivých podkapitolách bude rozebrán pojem veřejná správa, dělení a charakteristika 

jednotlivých složek veřejné správy a funkce veřejné správy. 

2.1.1. Pojem veřejná správa 

Pojem správa je odvozen z pojmu „právo“. Znamená činnost spojenou s právem, ale může být 

chápana i jako administrativa. Ve spojení se slovem veřejný termín znamená, že jde o sféru 

tzv. veřejného zájmu, o sféru vymezenou veřejným právem. 

 Veřejná správa je subjektem i objektem veřejné politiky, realizátorem a koordinátorem 

a kontrolorem jedné z jejich částí, tj. veřejné ekonomiky. Veřejná správa je chápána jako 

služba veřejnosti. [2] 

Veřejná správa je: 

• souhrn záměrných činností, úkolů zabezpečovaných ve veřejném zájmu na úrovni 

státu a územní samosprávy, jedná se o zajišťování veřejných služeb. 

• souhrn institucí, které tuto činnost vykonávají. 

Veřejná správa v širším pojetí zahrnuje organizaci záležitostí celého společenství (vztahy 

a činnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní).  

Veřejná správa v užším pojetí je vymezena jako správní činnost vykonávaná zmocněnými 

subjekty v rozsahu přikázané pravomoci a působnosti [1] 

2.1.2. Dělení veřejné správy 

Veřejná správa se člení na státní správu a samosprávu. Státní správa se dále dělí na ústřední 

orgány státní správy a územní orgány státní správy. Samospráva se dělí na územní 

a zájmovou samosprávu (viz Obrázek 2.1). [2] 
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Obrázek 2.1  Dělení veřejné správy
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Úřady územních samospráv vykonávající státní správu v přenesené působnosti (např. krajské 

úřady).  

2. Samospráva 

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých 

záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“.  

a. Územní samospráva 

Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám 

rozhodovat o svých záležitostech (např. Obce).  

b. Zájmová samospráva 

Právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech může být svěřeno i subjektům, 

které spojuje určitý společný zájem. V takovém případě se jedná o zájmovou (školní 

samospráva) či profesní samosprávu (např. advokátní komora). [7] 

2.1.3. Funkce veřejné správy 

Mezi funkce veřejné správy řadíme: 

• normativní - nenahraditelná role při tvorbě právních norem, 

• ochrannou - povinnost státu zajistit vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek, 

• ekonomicko-regulační - pečovatelská funkce veřejné správy (funkce fiskální, 

monetární, aj.), 

• hospodářsko-organizátorskou - funkcí je tvorba, rozdělování a použití bohatství. [2] 

2.2 Vymezení e-Governmentu v ČR 

V jednotlivých podkapitolách bude vysvětlen pojem e-Government, popsán vývoj a symboly 

e-Governmentu, budou rozebrány vybrané právní předpisy týkající se e-Governmentu 

a kategorie a přínosy elektronických služeb. 

2.2.1. Pojem e-Government 

e-Government se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy. Vymezení slova e-Government 

je různé, je zde vymezeno několik definic. 
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Definice dle MVČR: 

„Modernizace veřejné správy s využitím možností informačních a komunikačních 

technologií.“ [45] 

Lidinský: 

„eGovernment je 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 rychlých, dostupných 

a kvalitních informačních služeb.“ [4] 

Štědroň: 

„Série procesů, umožňující výkon veřejné správy a uplatňování občanských práv a povinností 

fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky. Cílem je rychlejší, 

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

otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům).“ [9] 

2.2.2. Vývoj a symboly e-Governmentu v ČR 

Počátky vývoje e-Governmentu v ČR se obecně datují na začátek 90. let 20. stol. 

Významnějším rokem byl rok 1999. V tomto roce vznikl dokument Státní informační politika 

(SIP) [69], který je považován za první ucelenou koncepci informační politiky, ve které bylo 

definováno 8 prioritních oblastí: 

• informační gramotnost, 

• informatizovaná demokracie, 

• rozvoj ISVS, 

• komunikační infrastruktura, 

• bezpečnost IS, 

• elektronický obchod, 

• transparentní ekonomické prostředí, 

• stabilní a bezpečná informační společnost. [71] 

Pro realizaci SIP [69] byl vytvořen Akční plán, který byl schválen v roce 2000. Akční plán 

obsahoval rámcový program Elektronická veřejná správa, pro kterou byly stanoveny dvě 

priority: realizovat budování ISVS  a vyvinout elektronické služby veřejné správy.  
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Mezi projekty realizované v této době řadíme zahájení pilotního provozu aplikace 

pro podávání přiznání k dani silniční, dani z nemovitosti, DPH a Hlášení o vyplacených 

nezdaněných částkách fyzickým osobám po internetu bez použití zaručeného e-podpisu 

z května roku 2002. V lednu 2003 se testovalo podání uvedených přiznání se zaručeným  

e-podpisem.  

S probíhající informační politikou se tvořila i legislativa. Byly přijaty zákony č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím [74], zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

[77] a zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy [81] aj. Zákon o ISVS 

také vytvořil Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) jako ústřední úřad pro vytváření 

a rozvoj ISVS. 

Další významná změna se datuje do roku 2003. V tomto roce bylo zřízeno ministerstvo 

informatiky, které převzalo kompetence ÚVISu. Ministerstvem informatiky byl vypracován 

dokument Státní informační a komunikační politika (SIKP) e-Česko 2006. Dokument 

navazuje na evropskou politiku eEurope 2005.  

SIKP stanovila 4 prioritní oblasti: 

• dostupné a bezpečné komunikační služby, 

• informační vzdělanost, 

• moderní veřejné služby on-line, 

• dynamické prostření pro elektronické podnikání. [8] 

Mezi projekty tohoto období řadíme mj. zkušební veřejný provoz Portál veřejné správy. 

S novými projekty SIKP se vyvíjela i legislativa. Byla přijata vyhláška č. 496/2004 Sb., 

k elektronickým podatelnám [73], zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě [82], 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích [76] aj. 

V roce 2007 bylo ministerstvo informatiky zrušeno a působnost přešla na ministerstvo vnitra, 

ministerstvo průmyslu a ministerstvo pro místní rozvoj. [71] 

V roce 2007 byl vypracován dokument Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – 

Strategie realizace Smart Administration (SA) [43] v období 2007-2015. Cíle SA jsou: 

• zkvalitnit tvorbu a implementaci politik, 
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• zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí 

pro podnikatele, domácí i zahraniční investory,   

• zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy 

a zajistit transparentní výkon veřejné správy,   

• přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu,   

• zkvalitnit činnost justice. 

Strategie Smart Administration [43] řeší veřejnou správu jako hexagon (viz Obrázek 2.2), 

jehož jednotlivé vrcholy symbolizují prvky, které jsou klíčové pro její efektivitu. [58] 

¨ 

Významným zákonem, který byl přijat, byl zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů [79], též nazývaný jako zákon o e-Governmentu. 

Projekt elektronizace veřejné správy bývá od roku 2006 přirovnáván k živému organismu – 

eGONu (viz Obrázek 2.3). eGon jako symbol e-Governmentu představuje moderní přátelský 

a efektivní úřad. Existenci a životní funkce eGONa zajišťují: mozek (Základní registry 

veřejné správy), srdce (Zákon o e-Governmentu), oběhová soustava (komunikační 

infrastruktura veřejné správy) a prsty (kontaktní místa CzechPoint).  

Obrázek 2.2  Hexagon strategie Smart Administration 

Zdroj: [50] 
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Klaudie (viz Obrázek 2.3), jako partnerka eGONa, přináší do českého eGovernmentu 

fenomén zvaný cloud computing. Klaudie má zajistit, aby projekty nebyly pouze efektivní  

a levné, ale aby také umožnily přechod od současného stavu blížícího se správě majetku 

k poskytování a odebírání služeb. [27] 

 

2.2.3. Legislativa e-Governmentu 

Vybrané právní předpisy týkající se eGovernmentu v ČR: 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [74] 

Zákon ukládá státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím 

povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Úřady poskytují informace 

buď aktivně zveřejněním (obvykle na webu) anebo na žádost. Zákon zavádí do veřejné správy 

princip publicity a realizuje právo občanů na přístup k informacím. 

Zákon č. 227/ 2000 Sb., o elektronickém podpisu [77] 

Zákon zavedl legislativu do oblasti používání elektronického podpisu. Zákon definoval 

jednotlivé stupně důvěryhodnosti a bezpečnosti elektronického podpisu.  

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu [77], byl zrušen zákonem č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. [78] 

 

 

 

Obrázek 2.3  Symboly eGovernmentu – eGon a Klaudie 

Zdroj: [27] 



14 
 

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [78] 

Zákon byl přijat v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014/EU, 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu, tzv. nařízení eIDAS. 

Zákon mj. umožňuje elektronické ověření identity každého občana EU kdekoliv uvnitř unie, 

je také možné použít  elektronický podpis od libovolné certifikační autority v rámci EU. 

Elektronický dokument, který je podepsaný kvalifikovaným podpisem po 1. 7. 2016 je roven 

listině s vlastnoručním podpisem a musí být akceptován ve všech řízeních včetně správních, 

soudních a podobně.  

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy [81] 

Zákon upravuje práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, 

užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. Zákon vytváří 

podmínky, aby kvalitní informační systémy byly dobrým nástrojem pro výkon veřejné správy, 

upravuje doručování zpráv orgánům veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy a 

poskytování ověřených výstupů z ISVS.  

Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám [73] 

Vyhláška stanovovala postupy při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím 

elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na jehož základě bylo 

možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu při přijímání datových zpráv 

prostřednictvím elektronické podatelny. [73]. Vyhláška byla zrušena zákonem č. 167/2012.  

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě [82] 

Tento zákon upravuje výběr a evidenci archiválií, ochranu archiválií, práva a povinnosti 

vlastníků archiválií, práva a povinnosti držitelů a správců archiválií, využívání archiválií, 

zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, soustavu archivů, práva a povinnosti 

zřizovatelů archivů a spisovou službu.  

Poslední novela tohoto zákona zohledňuje existenci elektronických systémů spisové 

služby, datových schránek a elektronického podpisu.  
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Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

[79] 

Tento zákon, jak už bylo dříve zmíněno, se někdy též nazývá zákon o e-Governmentu. Zákon 

upravuje elektronické úkony prostřednictvím datových schránek, vymezuje informační 

systém datových schránek a zavedl autorizovanou konverzi listinných dokumentů  

do elektronické podoby a naopak.  

2.2.4. Kategorie služeb e-Governmentu 

Služby e-Governmentu můžeme rozlišit pomocí schématu (viz Tabulka 2.1) na e-Služby 

pro veřejnost a e-Služby pro veřejnou správu (G2G: government-to-government). e-Služby 

pro veřejnost zahrnují služby pro občany (G2C: government-to-citizen) a služby 

pro podnikatele (G2B: government-to-business). [8] 

Tabulka 2.1  Kategorie služeb e-Governmentu 
                     Příjemce 

 
Poskytovatel 

Občan Podnikatel Veřejná správa 

Veřejná správa G2C G2B G2G 

Zdroj: [8], vlastní zpracování 

 

Rozsah poskytovaných služeb Veřejnou správou pro veřejnost je velice široký. Můžeme zde 

zařadit služby poskytované Finanční správou (elektronické daňové přiznání), služby 

poskytované Českou správou sociálního zabezpečení (informativní výpočet starobního 

důchodů), služby poskytované Katastrem nemovitostí (nahlížení do Katastru nemovitostí) 

a mnoho dalších služeb, které jsou občanům a podnikatelům poskytované na všech úrovních 

veřejné správy.  

Vyspělost služeb se značně liší. Můžeme rozlišit služby, které veřejnost pouze informují např. 

webové stránky měst a obcí až po ty nejrozvinutější, pomocí nichž lze např. vyplnit daňové 

přiznání, odeslat ho Finanční správě a poté kontrolovat průběh jeho vyřízení. 

2.2.5. Přínosy elektronických služeb 

Elektronická služba znamená přínos pro příjemce (veřejnost) i poskytovatele těchto služeb 

(veřejnou správu). 
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Přínosy pro poskytovatele služeb: 

• snížení počtu pracovníků, 

• zrychlení a zjednodušení procesu poskytnuté služby, 

• vyšší spokojenost příjemce služeb, 

• snížení chyb v poskytnutých datech. 

Přínosy pro příjemce služeb: 

• nepřetržitá dostupnost služeb i mimo pracovní hodiny instituce, 

• správnost poskytnutých dat, 

• ušetřený čas spojený s návštěvou úřadu. [44] 

2.3 Současné strategie veřejné správy 

V současné době existuje několik strategií na všech úrovních veřejné správy, které se zabývají 

rozvojem e-Governmentu. V následujících podkapitolách bude několik z nich rozebráno 

podrobněji. 

2.3.1. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu  

Akční plán [68] byl schválen 26. 8. 2015. Gestorem je Úřad vlády ČR. Cílem plánu je shrnout 

na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření připravovaná jednotlivými 

gestory ve státní správě. Plán nenahrazuje platné koncepční dokumenty, ale zastřešuje je.  

Akční plán je rozdělen do 6 kapitol: 

• rozvoj infrastruktury, 

• rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení v celoživotní perspektivě, 

• přístup ke zbožím a službám na internetu, 

• rozvoj elektronické veřejné správy, 

• nové trendy, 

• správa digitální agendy. 

Akční plán ukládá jednotlivým ministerstev úkoly, které jsou v souladu s platnými národními 

strategiemi a koncepcemi. Plnění těchto úkolů bude vláda vyhodnocovat v půlročních 

intervalech. [68] 
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2.3.2. Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020  

Strategický rámec [60] byl schválen 27. 8. 2014. Gestorem je Ministerstvo vnitra ČR. 

Strategický rámec navazuje na Strategii Smart Administration. Účelem Strategického rámce 

zejména je: 

• zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné 

správy,  

• nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí veřejné správy 

v programovém období 2014 – 2020,  

• zajistit plnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí jako podmínky 

pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF). 

Globálním cílem Strategického rámce je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné 

správy. Globální cíl má být naplněn prostřednictvím 4 dílčích strategických cílů: 

• modernizace veřejné správy, 

• revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území, 

• zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů  

e-Governmentu, 

• profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. [60] 

2.3.3. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR  

Strategie [70] byla schválena 2. 11. 2015. Gestorem je Ministerstvo vnitra ČR. Dokument 

navazuje na Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020. Zaměřuje  

se na strategický cíl zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 

nástrojů e-Governmentu. Strategie rekapituluje stávající stav a nedostatky e-Governmentu a 

navrhuje opatření, které zvýší efektivnost a sníží administrativní náročnost služeb veřejné 

správy a ICT služeb. [70] 

2.3.4. Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko 

 v. 2.0  

Strategie [38] byla schválena 20. 3. 2013. Gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Dokument je koncipován tak, aby umožnil využití synergických efektů, které s sebou ICT 

odvětví přináší. Hlavní cíle dokumentu jsou: 
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• posílení digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem s důrazem 

na samoregulační mechanismy vzhledem ke specifičnosti internetového prostředí, 

které fakticky nezná hranice a na něž nelze pohlížet stejnou optikou jako na tradiční 

ekonomiku,  

• podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující 

přenosové rychlosti v souladu s cíli Digitální agendy 30 Mbit/s do roku 2020 

pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácnosti,  

• efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, k čemuž má vést 

Strategie správy rádiového spektra,  

• zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení 

nebo zdravotní postižení a podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení 

digitální gramotnosti,  

• svoboda přístupu k internetu,  

• přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaným veřejným 

sektorem,  

• podpora legální nabídky audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy mezi svobodou 

podnikání a svobodou šíření a přijímaní informací a ochranou osobních údajů,  

• garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím 

zemského vysílání. 

Těchto cílů má být dosaženo prostřednictvím 17 opatření. [38] 
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3. Nabídka služeb e-Governmentu v ČR 

V této kapitole byly analyzovány vybrané služby e-Governmentu, které jsou v ČR občanovi 

dostupné, a dvě služby, které jsou již delší dobu diskutované. Dále bylo analyzováno 

hodnocení e-Governmentu v ČR dle hodnocení OSN a Evropské komise. 

3.1. Analýza služeb e-Governmentu v ČR 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 2.2.4., rozsah poskytovaných služeb je velice široký.  

Dle prezidenta ICT unie Zdeňka Zajíčka [26] existuje přes 700 různých elektronických 

služeb. 

V jednotlivých podkapitolách jsou analyzovány služby CzechPOINT, Datová schránka, 

Základní registry, Elektronický podpis a časové razítko, e-OP, e-Portál a e-Podání ČSSZ, 

Daňový portál, služby e-Health, služby e-Justice, služby na úseku Katastru nemovitostí,  

e-Tržiště, Portál veřejné správy, portál ePusa, Jednotný systém dopravních informací a služby 

v obcích a městech. Služby byly vybrány na základě možnosti využití těchto služeb v běžném 

životě občana např. každý rok musí občan podat daňové přiznání; pro nástup do nového 

zaměstnání, je po občanovi požadován výpis z rejstříku trestů; při koupi bytu si ověří 

vlastníka nemovitostí na výpisu z Katastru nemovitostí aj. U všech takto podobných situací 

může využít dané služby e-Governmentu.  

Součástí analýzy služeb jsou i statistiky, které vypovídají o jejich využití. Níže budou tyto 

statistiky popsány z hlediska poskytovatele a dostupnosti: 

1. Služba CzechPOINT obsahuje statistiku „Počty výpisů CzechPoint“. Statistika 

obsahuje data od roku 2007 (spuštění služby CzechPOINT) do roku 2016. Statistika  

je volně dostupná na internetových stránkách czechpoint.cz [56]. 

2. Služba Datová schránka obsahuje statistiku “Počty zřízených datových schránek  

a odeslaných datových zpráv”. Statistika obsahuje data od roku 2009 (spuštění služby 

Datové schránky) do roku 2016. Statistika byla získána z interních zdrojů České pošty 

s.p. [84] 

3. Služba Základní registry obsahuje statistiku „Počty transakcí v Základních 

registrech“ a „Počet navštívení veřejného dálkového přístupu RUIÁN. Obě statistiky 

obsahují data od roku 2012 (spuštění Základních registrů) do roku 2016. Statistika 

„Počty transakcí v Základních registrech“ byla sestavena z údajů obsažených  

ve výročních zprávách SZR [67]. Statistika „Počet navštívení veřejného dálkového 
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přístupu RUIÁN“ byla sestavena z údajů, které jsou volně dostupné na internetových 

stránkách cuzk.cz. [24] 

4. Služba elektronický podpis a časové razítko obsahuje statistiku „Počet vydaných 

kvalifikovaných certifikátů Českou poštou s.p.“, která obsahuje data od roku 2007  

do roku 2016  (statistika z dřívějších let nebyla poskytnuta) a „Počet vydaných 

časových razítek Českou poštou s.p.“, která obsahuje data od roku 2009 do roku 2016 

(data jsou dostupná ode dne účinnosti zákona č. 300/2008 Sb.). Obě statistiky byly 

získány z interních zdrojů České pošty s.p. [84] 

5. Služba Elektronické občanské průkazy obsahuje statistiku „Počet vydaných e-OP 

s čipem a bez čipu“. Statistika obsahuje data od roku 2012 (spuštění e-OP) do roku 

2016. Statistika byla získána z interních zdrojů Ministerstva vnitra ČR. [90] 

6. Služba e-Portál a e-Podání ČSSZ obsahuje statistiku “Počet volání v e-Portálu 

ČSSZ”, která obsahuje data od roku 2014 (spuštění e-Portálu) do roku 2016 a „Počet 

e-Podání přijatých ČSSZ”, která obsahuje data od roku 2011 (uvedení VREP  

do provozu) do roku 2016. Obě statistiky byly poskytnuty z interních zdrojů ČSSZ 

[85]. 

7. Služba Daňový portál obsahuje statistiku „Počet elektronických podání EPO“. 

Statistika obsahuje data od roku 2011 do roku 2016 (pro posouzení využívání jsou 

dané roky dostačující). Statistika byla sestavena z údajů volně dostupných  

na internetových stránkách financnisprava.cz [32]. 

Statistika o využívání Daňové informační schránky není dostupná. Dle sdělení 

Finanční správy [87] se počet registrovaných držitelů Daňových informačních 

schránek v jednotlivých letech neeviduje. 

8. Služba e-Health obsahuje statistiku „Počet e-Podání HNP“ a statistiku „Počet 

vydaných e-Receptů“.  Obě Statistiky obsahují data v letech 2011 (spuštění e-Podání 

HNP i e-Receptů) do roku 2016. Statistiky byly poskytnuty z interních zdrojů České 

správy sociálního zabezpečení [72] a Státního ústavu pro kontrolu léčiv [92]. 

9. Služba e-Justice obsahuje data „Počet přístupů k aplikaci InfoData“. Statistika 

obsahuje data od roku 2011 (dříve se neevidovaly) do roku 2016. Statistika byla 

získána z interních zdrojů Ministerstva spravedlnosti ČR [89]. Dle vyjádření 

Ministerstva spravedlnosti ČR [89] se statistiky v rámci e-Justice evidují pouze  

u aplikace InfoData. 

10. Služby na úseku Katastru nemovitostí obsahují statistiky „Počet návštěv aplikace 

Nahlížení do KN“ a „Vývoj počtu uživatelů Dálkového přístupu dle typu účtu“, 
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„Počet vydaných výpisů prostřednictvím aplikace Dálkový přístup KN“ a „Počet 

uživatelů služby Sledování změn“. Statistiky obsahují data od roku 2007 do roku 2016 

(pro posouzení využívání jsou dané roky dostačující), pouze statistika „Počet uživatelů 

služby Sledování změn“ obsahuje data od roku 2014 (spuštění služby Sledování změn) 

do roku 2016. Statistiky byly získány z interních zdrojů ČUZK. [86] 

11. Služba e-Tržiště obsahuje statistiku „Počet zadaných VZ na e-Tržištích“ a statistiku 

„Počet zadavatelů e-Tržišť a průměrný počet nabídek na zakázku“. Obě statistiky jsou 

dostupné od roku 2013 do roku 2015. Dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

[88] nebyly statistiky využívání e-Tržišť poskytnuty. Data, které statistiky obsahují, 

jsou omezené a byly získány z dostupných údajů z výročních zpráv [37].  

12. Portál veřejné správy obsahuje statistiku „Počet navštívení Portálu veřejné správy“. 

Statistika obsahuje data od roku 2012 (od tohoto roku se evidují) do roku 2016. 

Statistika byla získána z interních zdrojů Ministerstva vnitra ČR [90]. 

13. Jednotný systém dopravních informací obsahuje statistiku „Počet návštěv portálu 

JSDI“. Statistika obsahuje data od roku 2010 (spuštění portálu) do roku 2016. 

Statistika byla získána z interních zdrojů Ředitelství silnic a dálnic ČR [91]. 

14. U služby e-Pusa se dle sdělení Asociace krajů ČR [83] statistiky, které by vypovídaly 

o využití portálu, neevidují. 

15. Služby měst a obcí neobsahují žádné statistiky, neboť každé město a obec poskytuje 

jiné služby. 

3.1.1. CzechPOINT 

Český podací ověřovací informační národní terminál je síť kontaktních míst. Zde může občan 

získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty 

a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak a získat informace 

o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních 

orgánů.  

Služba CzechPOINT umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. 

Přínosem propojení informačních systémů veřejné správy je, že občan nemusí cestovat 

na jednotlivé úřady, aby od nich získal potřebné dokumenty, tzn. „obíhají data, ne občan“. 

Pilotní verze byla zahájena 28. 3. 2007, testování mělo probíhat do konce června 2007 na 35 

úřadech. V rámci pilotu byly poskytovány služby výpis z katastru nemovitostí, výpis 
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z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku. Ostrá verze projektu byla spuštěna 

začátkem roku 2008. [48] V současnosti CzechPOINT nabízí tyto funkcionality [54]: 

• výpis z Katastru nemovitostí – dostupná od roku 2007 (pilot), 

• výpis z Živnostenského rejstříku – dostupná od roku 2007 (pilot), 

• výpis z Veřejných rejstříků – dostupné od roku 2007, 

• výpis z Rejstříku trestů – dostupná od ledna 2008, 

• přijetí podání podle živnostenského zákona (§72) – dostupná od července 2008,  

• e-shop CzechPOINT – dostupná od července 2008, 

• CzechPOINT@office – dostupná od července 2008, 

• výpis z bodového hodnocení řidiče – dostupná od ledna 2009, 

• vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – dostupná 

od ledna 2009, 

• podání do registru účastíku provozu modulu autovlaků ISOH - dostupná od ledna 

2009, 

• výpis z insolventního rejstříku – dostupná od dubna 2009, 

• datové schránky – dostupná od července 2009, 

• autorizovaná konverze dokumentů  

• autorizovaná konverze – dostupná od července 2009, 

• centrální úložiště ověřování doložek – dostupná od července 2009, 

• úschovna systému CzechPOINT – dostupná od července 2009, 

• rozsáhlá konverze – dostupná od března 2011, 

• výpis z Rejstříku trestů právnické osoby – dostupná od května 2012, 

• základní registry – dostupná od července 2012, 

• CzechPOINT@home – dostupná od října 2012, 

• ověřený snímek katastrální mapy – dostupná od srpna 2015. 

Ke dni 11. 3. 2017 existuje 7197 pracovišť CzechPOINT. Kontaktními místy veřejné správy 

jsou Obecní úřady, notáři, Hospodářská komora, Česká pošta a Zahraniční zastupitelství. (viz 

Graf 3.1). [8] 
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                            Zdroj: [56], vlastní zpracování 

V následující tabulce (viz Tabulka 3.1) jsou uvedeny počty výpisů CzechPOINT 

v jednotlivých letech.  

Tabulka 3.1  Počty výpisů CzechPOINT 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 

Kat. nemovitostí 28305 230527 349585 441726 414633 407478 399925 376378 349218 320412 3318187 

Kat. snímek 0 0 0 0 0 0 0 0 2786 10422 13208 

Veřejný rejstřík 24222 150974 250529 327225 326455 348492 297118 295391 241304 210720 2472430 

Živn. Rejstřík 1351 7701 31659 55359 62638 77362 77164 77519 62297 59739 512789 

Rejstřík trestů 0 590783 715689 790130 818884 739948 731119 755493 808131 899878 6850055 

Registr řidičů 0 0 104744 85445 78934 84273 81663 98821 90705 94576 719161 

Systém kvalif. 
dodav. 

0 0 4512 8070 7784 8084 8853 8963 8604 8270 63140 

Konv. dokum. 
 E.-L. 

0 0 6805 83484 97776 165263 302669 310073 301925 283979 1551974 

Konv. dokum. 
 L.-E. 

0 0 4389 7695 24679 50821 94201 95852 139355 160298 577290 

Zříz. dat. schr. 0 0 15944 12417 6615 13198 29678 34248 35267 57077 204444 

Zákl. reg. 0 0 0 0 0 2254 7971 5525 4793 7185 27728 

Ostatní 0 141 1935 2277 1937 2252 2420 2067 2001 3081 18111 

Celkem 53878 980126 1485791 1813828 1840335 1899425 2032781 2060330 2046386 2115637 16328517 

  Zdroj: [56], vlastní zpracování  

 
Ze statistiky vidíme, že největší zájem je o výpis z Rejstříku trestů. Počet výpisů z rejstříku 

trestů tvoří 43% všech vydaných výpisů. Mezi roky 2008 a 2016 došlo k nárůstu počtu 

vydaných výpisů o 116%. Ke dni 31. 12. 2016 CzechPOINT poskytl přes 16 300 000 výpisů. 

Statistika dokazuje, že je o službu CzechPOINT stále větší zájem. 

79,21%

0,71%

13,62%

5,92%
0,54%

Obecní úřady

Hospodářská komora 

Česká pošta

Notáři 

Zahraniční zastupitelství

Graf 3.1 Zastoupení pracovišť CzechPOINT  
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3.1.2. Datová schránka 

Informační systém datových schránek byl spuštěn dnem 1. 7. 2009 na základě zákona  

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů [79]. Datové 

schránky zřizuje Ministerstvo vnitra a provozovatelem datových schránek je Česká pošta s.p. 

Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží ke komunikaci mezi orgány veřejné 

moci a fyzickými a právnickými osobami a mezi orgány veřejné moci navzájem. [49] 

Typy datových schránek rozlišujeme dle subjektu. Rozlišujeme datové schránky orgánů 

veřejné moci, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob. Orgány 

veřejné moci, právnické osoby zřízené ze zákona a právnické osoby zapsané v Obchodním 

rejstříku mají datové schránky zřízeny povinně ze zákona. Dobrovolně a bezplatně mohou 

datovou schránku získat také ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické 

osoby. [51] 

Komunikace skrz datové schránky nahrazuje klasické doručování v listinné podobě. Velikost 

datové schránky je neomezená. Doba, po kterou je datová zpráva uložena činí 90 dnů, poté  

je smazána. Datová zpráva je doručena dnem přihlášení uživatele do datové schránky. 

Funguje zde fikce doručení – pokud se uživatel nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě do 10 

dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se za doručený 

posledním dnem této lhůty. [49] 

Uživatelům datové schránky je také umožněno posílat poštovní datové zprávy, které si mohou 

vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby i občané. Poštovní datová 

zpráva je obdobou doporučeného dopisu. Přijímání poštovních datových zpráv je zdarma, 

odesílání za poplatek. [53] 

Vývoj datových schránek: 

● Bezpečný klíč – zajišťuje vyšší bezpečnost při přihlášení do datové schránky  

a umožňuje opatřit elektronické dokumenty elektronickým podpisem – pilot květen 

2009, 

● SMS upozornění a upozornění e-mailem o příchozí datové zprávě – pilot květen 2009, 

● datový trezor – červenec 2009, 

● portál datových schránek – dostupný od června 2011, 

● seznam datových schránek – dostupný od listopadu 2011, 
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● změna doručení poštovní datové zprávy – do této doby byla poštovní datová zpráva 

doručena až ve chvíli, kdy adresát potvrdil její přečtení, od této chvíle je považována 

za doručenou od okamžiku přihlášení uživatele do datové schránky. – listopad 2011, 

[46] 

● odpovědní datová zpráva – funkcionalita umožňuje zdarma odpovědět na příchozí 

zprávu, zprávu zaplatí odesílatel původní zprávy – dostupná od listopadu 2011, [46] 

● dotovaná datová schránka – funkcionalita umožňuje zadání jedné nebo více datových 

schránek, za kterou mají být hrazeny všechny PDZ odeslané z dotované datové 

schránky – dostupná od listopadu 2011, [46] 

● prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv – funkcionalita přináší způsob, 

jak dlouhodobě udržet v platnosti časová razítka a elektronickou značku MV obsažené 

v podepsaných datových zprávách, dodejkách a doručenkách ISDS - dostupná 

od ledna 2012, [47] 

● dotování iniciačních dotovaných zpráva - umožňuje odesílání iniciačních zpráv 

i z dotovaných datových schránek, kdy iniciační zprávu platí tzv. donátor (ten, kdo 

dotuje datovou schránku) a odpovědní zprávu hradí odesílatel iniciační zprávy (tedy 

dotovaná schránka) – dostupná od ledna 2012, [47] 

● notifikace expirace certifikátu – funkcionalita zavádí upozornění na vypršení platnosti 

certifikátů prostřednictvím e-mailu – dostupná od března 2012, [48] 

● přihlašování do e-Portálu ČSSZ prostřednictvím datové schránky – dostupné 

od prosince 2013, 

● výpis z bodového hodnocení řidiče – držitelé datových schránek mohou zdarma získat 

tento výpis – dostupné od října 2015, 

● zvýšení maximální velikosti datové zprávy z 10 na 20 MB – leden 2016, 

● autentizační služba a odesílací brána – funkcionalita umožňuje prokazatelným 

způsobem identifikovat a autentizovat uživatele, kteří přistupují na webové portály 

orgánů veřejné moci – dostupná od června 2016, 

● zobrazení seznamu všech odeslaných i přijatých datových zpráva – funkcionalita 

umožňuje vyhledat každou datovou zprávu od počátku fungování datových zpráv, 

včetně těch, které byly smazány – dostupná od prosince 2016. [15] 

V následující tabulce (viz Tabulka 3.2) jsou uvedeny počty zřízených datových schránek  

a počty odeslaných datových zpráv v jednotlivých letech.  
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           Tabulka 3.2  Počty zřízených datových schránek a odeslaných datových zpráv 

Rok počet zřízených datových schránek počet odeslaných datových zpráv 

2009 378 830 2 623 336 

2010 41 419 27 819 755 

2011 31 944 35 141 473 

2012 50 434 45 682 079 

2013 55 880 55 024 268 

2014 66 673 70 986 768 

2015 65 369 84 564 300 

2016 90 534 93 195 223 

celkem 781 083 415 037 202 
            Zdroj: [84], vlastní zpracování 

 

Nejvíce datových schránek bylo zřízeno při vzniku datových schránek v roce 2009. Počet 

zřízených datových schránek se každý rok zvyšuje. V roce 2010 bylo zřízeno 41 419 

datových schránek, v roce 2016 to bylo 90 534, což je nárůst o 119%. Celkový počet 

zřízených datových schránek k 31. 12. 2016 byl 781 083 a celkový počet odeslaných 

datových zpráv přesáhl hranici 400 000 000. Mezi roky 2010 a 2016 došlo k nárůstu počtu 

odeslaných datových zpráv o 235%. 

Ve výroční zprávě České pošty s. p. za rok 2015 je mj. uveden vývoj podílů jednotlivých 

datových schránek v %, což zobrazuje následující graf (viz Graf 3.2).  

Graf 3.2  Podíl jednotlivých držitelů datových schránek v % 

 
 Zdroj: [16], vlastní zpracování 

V grafu vidíme, že orgány veřejné moci mají podíl na celkovém počtu datových schránek 

k 31. 12. 2015 pouze 1%, přičemž odeslaly 74% datových zpráv za rok 2015. [61] Výroční 

zpráva za rok 2016 nebyla v době psaní této práce dostupná.  
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3.1.3. Základní registry 

Základní registry (dále ZR) byly spuštěny dne 1. 7. 2012 na základě zákona č.111/2009 Sb., 

o základních registrech [75]. Pro účely fungování celého systému byla zřízena Správa 

základních registrů (dále SZR) se sídlem v Praze, která je podřízená Ministerstvu vnitra.  

SZR má zákonnou povinnost rozeslání výpisů o využití údajů z registrů osob a obyvatel 

za každý rok do datových schránek fyzických a právnických osob, které mají zřízenou 

datovou schránku. 

Zásadním prvkem základních registrů je tzv. referenční údaj, který se uvádí jako zaručený, 

platný, aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Při změně některého údaje se úřady připojené 

k základním registrům o této změně dozví automaticky. V základních registrech jsou poté 

uváděna jen aktuální data, bez historie. Úřady by již měly využívat data ze základních registrů 

a nevyžadovat je znovu po občanovi.  

Informační systém základních registrů propojuje údaje ze základních registrů a předává je 

jednotlivým úřadům. S Informačním systémem základních registrů je navíc propojen 

tzv. převodník identifikátoru, který představuje bezpečnostní prvek systému. Převodník 

nepracuje s rodnými čísly, ale s vygenerovanými identifikátory. Tyto identifikátory 

se pro jednotlivé agendy liší, a tím je zajištěno, že úředník bude mít přístup pouze k údajům 

pro správu vlastní agendy (viz Obrázek 3.1). [6] 

 

 

Obrázek 3.1  Systém Základních registrů 

      Zdroj: [66] 
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Mezi základní registry patří: 

1. registr osob (dále ROS): 

● správcem je Český statistický úřad, provozovatelem je SZR, 

● eviduje právnické osoby, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby, 

organizace s mezinárodním prvkem a organizační složky státu, 

● osoby zapsané v registru osob jsou identifikovány identifikačním identifikátorem 

(IČO), které na žádost přiděluje přímo ROS, 

● hlavní zdroje dat jsou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále 

informační systémy nebo evidence vybraných ministerstev a ústředních orgány státní 

správy, profesní komory, obce, kraje nebo veterinární správa aj. [62] 

2. registr obyvatel (dále ROB) 

● správcem je Ministerstvo vnitra ČR, provozovatelem je SZR 

● je hlavním zdrojem údajů o všech občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu 

v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, jiných 

fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru 

obyvatel. 

● referenční údaje, které se vedou u osob, jsou jméno a příjmení, odkaz do registru 

územní identifikace na adresu místa pobytu, příp. na adresu pro doručování, datum 

narození a úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 

a den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, odkaz do registru územní 

identifikace na místo a okres narození a úmrtí; popřípadě stát narození a úmrtí, státní 

občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a údaj o tom, zda má 

osoba zpřístupněnu datovou schránku. [63] 

3. registr práv a povinností (dále RPP) 

● správcem je Ministerstvo vnitra ČR, provozovatelem je SZR 

● slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu 

uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech, 

tzn. že systém bude posuzovat, zda osoba, která se pokusí získat nebo měnit nějaký 

údaj z registru, má na to právo a bude to dovolené, 

● v RPP jsou uchovávány záznamy tzv. digitální stopy, díky kterým má každý občan 

možnost dozvědět se, kdo, kdy a za jakým účelem o něm vedená v ZR měnil 

nebo upravoval. [64] 
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4. registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále RUIÁN) 

● správcem i provozovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální, 

● eviduje údaje o územních prvcích, územních evidenčních jednotkách, adresách, 

územní identifikaci a údaje o účelových územních prvcích, 

● je jediným registrem, který vede také nereferenční údaje, kterými jsou 

tzv. technickoekonomické atributy budov (např. počet podlaží, výměra) 

● Součástí projektu je veřejný dálkový přístup (dále VDP), který slouží veřejnosti 

k nahlížení do dat vedených v RUIÁN, a který je zdarma. [69] 

Následující graf (viz Graf 3.3) zobrazuje vývoj počtu navštívení VDP RUIÁN.  

 Graf 3.3 Počet navštívení veřejného dálkového přístupu RUIÁN 

 
Zdroj: [24], vlastní zpracování     

Největší počet navštívení byl v roce 2014, což bylo o 41% více než v roce 2016. V roce 2016 

bylo o 407% více navštívení než v roce 2012, kdy byl Veřejný dálkový přístup RUIÁN 

spuštěn.                   

V následující tabulce (viz Tabulka 3.3) je uvedena statistika ročních transakcí v jednotlivých 

registrech.  

Tabulka 3.3 Počty transakcí v Základních registrech 

Zdroj: [67], vlastní zpracování 
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Celkem 84 298 491 163 359 677 326 527 725 348 566 996 355 613 295 
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V tabulce vidíme, že nejvyužívanějším registrem je registr obyvatel, kromě roku 2014, 

kdy byl nejvyužívanější registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Počet transakcí 

v registru obyvatel tvoří 70% všech transakcí, které byly v základních registrech provedeny, 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí tvoří 24%, registr osob 5% a registr práv a 

povinností 1%. V roce 2016 byl oproti roku 2012 nárůst počtu transakcí provedených ve 

všech registrech o 322%. 

3.1.4. Elektronický podpis, časové razítko 

Elektronický podpis byl zaveden zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu [77]. 

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu byl zrušen zákonem č. 297/2016 Sb.,  

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [78]. 

Elektronickým podpisem se v informatice rozumí specifická data, která nahrazují klasický 

vlastnoruční ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, což 

umožňuje ověřit totožnost podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.  

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [78] říká, 

že k podepisování nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy,  

jehož prostřednictvím činí úkon lze použít pouze: 

● kvalifikovaný elektronický podpis, pokud elektronický dokument podepisuje stát, 

územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba 

zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou 

osobou zřízenou zákonem (dále jen veřejnoprávní podepisující), 

● uznávaný elektronický podpis, pokud se podepisuje elektronický dokument,  

kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu.  

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený 

na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický 

podpis. [72] 

Kvalifikovaný certifikát je dokument, ve kterém jsou mj. uvedeny údaje identifikující 

vlastníka a jeho veřejný ověřovací klíč. Certifikáty vydává tzv. certifikační autorita, která 

vystupuje jako třetí, nezávislá osoba. V ČR mají oprávnění vydávat certifikát pouze tři 

subjekty – První certifikační autorita a.s., eIdentity a.s. a PostSignum QCA, což je služba 

České pošty s.p. [5]  
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Pokud se pro vygenerování klíčů a uložení certifikátů použije kvalifikovaný prostředek 

pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS získá se možnost 

vytvářet kvalifikované elektronické podpisy, což je nejvyšší forma elektronického podpisu 

povinně uznávaná i v celé EU. 

Vlastnosti elektronického podpisu jsou: 

● autenticita – lze ověřit identitu subjektu, 

● integrita – lze prokázat, že od vytvoření elektronického podpisu nedošlo k žádné 

změně, 

● nepopiratelnost – autor nemůže tvrdit, že daný podpis nevytvořil. 

V následujícím grafu (viz Graf 3.4) je uvedena statistika o počtu vydaných kvalifikovaných 

certifikátů Českou poštou s.p. v jednotlivých letech.  

 Graf 3.4 Počet vydaných kvalifikovaných certifikátů Českou poštou s.p. 

 
Zdroj: [84], vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst, že počet vydaných kvalifikovaných certifikátů v jednotlivých letech 

stoupá, kromě roku 2011, kdy byl oproti roku 2010 zaznamenán pokles o 12%. V roce 2016 

bylo vydáno o 501% více kvalifikovaných certifikátů než v roce 2007. 

Časové razítko je služba, pomocí které můžeme prokázat čas vytvoření dokumentu. Časové 

razítko vydává certifikační autorita. Čas se v tomto případě nezjišťuje u odesílatele, 

ale u certifikační autority, tím se zamezí zfalšování času odesílatelem. Časové razítko 

je vhodné používat u dokumentů, u nichž potřebujeme prokázat čas jejich vzniku (např. 

daňové podání). [14] 
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V následujícím grafu (viz Graf 3.5) je uvedena statistika o počtu vydaných časových razítek 

Českou poštou s.p. v jednotlivých letech.             

  Graf 3.5 Počet vydaných časových razítek Českou poštou s.p. 

 
Zdroj: [84], vlastní zpracování 

V grafu vidíme, že počet vydaných časových razítek každým rokem stoupá. Zatímco v roce 

2009 byl počet vydaných časových razítek v řádech miliónů, v roce 2011 už v řádech stovek 

miliónů. V roce 2016 byl oproti roku 2009 nárůst vydaných časových razítek o 6783%. 

3.1.5. Elektronické občanské průkazy 

Od 2. 1. 2012 jsou vydávány tzv. elektronické občanské průkazy. Legislativně byly zavedeny 

novelou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech [80]. Průkazy jsou vydávány 

ve dvou variantách: se strojově čitelnými údaji bez čipu a se strojově čitelnými údaji 

s elektronickým čipem. Varianta s čipem není povinná a je za příplatek 500 Kč. Čip nese 

informace o čísle občanského průkazu, může nést i jiné údaje např. elektronický podpis. [55] 

Počítá se také s tím, že čip ponese elektronickou identitu (viz kap. 3.3.1.). K zabezpečení proti 

zneužití údajů, které nese čip, slouží osobní kód (PIN kód).  

V následující tabulce (viz Tabulka 3.4) jsou udány počty vydaných elektronických 

občanských průkazů s čipem a bez čipu.  
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Tabulka 3.4 Počet vydaných e-OP s čipem a bez čipu 

Rok Počet vydaných e-OP bez čipu Počet vydaných e-OP s čipem 

2012 1 315 128 14 247 

2013 1 350 773 6 533 

2014 1 495 006 5 313 

2015 1 863 599 3 872 

2016 1 543 248 1 908 
Zdroj: [90], vlastní zpracování 

 

Největší zájem o e-OP s čipem byl v roce 2012, kdy se začaly e-OP vydávat, od té doby roční 

počet vydávaných e-OP klesá. Počet vydaných e-OP s čipem je oproti vydaných e-OP  

bez čipu zanedbatelný. K 31. 12. 2016 vlastní e-OP s čipem pouze 31 873 občanů. 

3.1.6. e-Portál a e-Podání ČSSZ 

e-Portál ČSSZ nabízí občanům (pojištěncům, osobám samostatně výdělečně činným 

a zaměstnavatelům) online služby, které usnadní komunikaci s ČSSZ. Pro přihlášení  

do e-Portálu  není nutná registrace, přihlašování probíhá pomocí datových schránek, čímž je 

zajištěna 100% identifikace uživatele. e-Portál ČSSZ je v provozu od 1. 12. 2013. [17] 

Skrz e-Portál mají občané možnost např. provést informativní výpočet starobního důchodu, 

zažádat o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění, získat informace 

o průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění aj. [18] 

V následující tabulce (viz Tabulka 3.5) jsou uvedeny počty volání v e-Portálu ČSSZ  

u vybraných služeb.   

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabulka 3.5  Počet volání v e-Portálu ČSSZ 

Název služby 2014 2015 2016 

Informace o dočasné pracovní neschopnosti 447 934 767 

Informace o druhu a výši vyplacených  dávek nemocenského pojištění 563 1626 1643 

Informace o pojistných vztazích zaměstnance 363 1979 1600 

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění 1519 2263 2300 

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále vůči zaměstnavateli 2132 4118 3352 

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále vůči zaměstnavateli - FO 527 656 683 

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu 817 1563 1279 

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ 898 1856 1774 

Náhled na ELDP od roku 2004 1194 3950 2743 

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění 6656 20985 13162 

Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za předchozí rok 6642 7889 9321 

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění 98 101 150 

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu 75 99 123 

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů 337 530 798 

Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob 748 2187 2972 

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti 35 48 56 

Přehled dob důchodového pojištění 833 7966 4616 

Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění 1570 7128 4392 

Celkem 25454 65878 51731 
Zdroj: [85], vlastní zpracování 

 

Největší zájem je o službu „Náhled na informativní list důchodového pojištění“. V roce 2016 

počty volání po této službě tvoří 25% ze všech volání v e-Portálu ČSSZ. Nejvíce služeb bylo 

voláno v roce 2015. V roce 2016 byl oproti roku 2015 pokles v počtu volání služeb o 21%. 

Na e-Portálu lze také vyplnit vybrané formuláře, které jsou podpořené automatickou 

kontrolou úplnosti vyplnění. Pro vyplnění formuláře není nutné přihlášení do systému. 

Elektronické formuláře lze podat několika způsoby. Pokud jsme přihlášení, můžeme tiskopisy 

podat přes e-Portál ČSSZ. Další možností je vyplněné tiskopisy podepsat uznávaným 

elektronickým podpisem a zaslat na elektronickou adresu podatelny anebo do datové 

schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení. [19]  

Některé vybrané předepsané tiskopisy lze podávat elektronicky pouze prostřednictvím služby 

e-Podání ČSSZ. Vybrané předepsané tiskopisy lze zasílat s uznávaným elektronickým 

podpisem na VREP (Veřejné rozhranní pro e-Podání) nebo do určené datové schránky. 

Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaným je 

formát XML). Mezi výhody e-Podání se řadí automatická kontrola úplnosti vyplnění, 
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automatická odezva o přijetí, možnost okamžité opravy a opětovného zaslání, rychlost 

vyřízení, sledování stavu vyřízení. [19] 

Služba e-Podání je v provozu od roku 2005. První tiskopis, který bylo možno podat 

elektronicky, byl evidenční list důchodového pojištění. Od 1. 7. 2005 byl umožněn příjem 

druhého tiskopisu, a to Přihlášek/odhlášek k nemocenskému pojištění, v roce 2006 Přehled 

o příjmech a výdajích OSVČ,  v roce 2009 Oznámení o nástupu do zaměstnání, Potvrzení 

o studiu a teoretické přípravě,  Technologická služba usrcert-aktualizace certifikátů a  Přehled 

o výši pojistného a vyplacených dávkách, v roce 2010 Příloha k žádosti o dávku 

nemocenského pojištění a v roce 2011 Hlášení pracovní neschopnosti.  

Do konce roku 2011 byl hlavním kanálem, kterým byla přijímána elektronická podání ČSSZ 

Portál veřejné správy, který k 31. 12. 2011 ukončil činnost transakční části. Od roku 2012 

ČSSZ zabezpečila náhradu vlastním komunikačním rozhraním VREP (Veřejné rozhraní 

pro elektronická podání). V roce 2011 po absolvování zkušebního provozu byl VREP uveden 

do provozu ostrého a převzal plně roli Portálu veřejné správy. ČSSZ má současně zřízenu 

specializovanou datovou schránku pro příjem e - Podání ve formě datových vět. 

V následujícím grafu (viz Graf 3.6) jsou uvedeny počty e-Podání přijatých ČSSZ.  

Graf 3.6 Počet e-Podání přijatých ČSSZ

 
Zdroj: [85], vlastní zpracování 

Počty e-Podání se každým rokem zvyšují. Největší nárůst je zaznamenán mezi roky 2013 a 

2014, nárůst činil 53%. Mezi léty 2011 a 2016 byl nárůst v počtu e-Podání o 137%.  
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3.1.7. Daňový portál 

Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového 

řízení. Daňový portál obsahuje několik služeb pro občana, které zde budou popsány. 

Služba Elektronická podání pro finanční správu (EPO) umožňuje občanům skrze 

interaktivní formuláře podávat daňové přiznání elektronicky ověřenou identitou podatele 

způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (ISDS), pomocí uznávaného 

elektronického podpisu (ZAREP), nebo učinit podání bez ISDS nebo ZAREP, ale v tomto 

případě je nutné daný formulář vytisknout, podepsat a dodat na finanční úřad. Služba EPO 

taktéž umožňuje zjištění stavu zpracování daňového přiznání. [31] 

Služba Daňová informační schránka poskytuje informace z elektronických spisů vedených 

Finanční správou. Daňová informační schránka se skládá ze 4 části: Osobní daňové účty, 

Osobní daňový kalendář, Přehled písemností a Informace o daňovém subjektu. K zřízení 

daňové informační schránky je nutné elektronicky podat  Žádost o zřízení Daňové informační 

schránky. Pro přístup do aplikace je nutné mít uznávaný elektronický podpis nebo datovou 

schránku. [34] 

Služba Elektronické evidence tržeb je rozdělena do dvou kategorií, pro poplatníky a pro 

veřejnost. Pro poplatníky nabízí Žádost o autentizační údaje do EET, které poplatníku umožní 

přihlášení do Správy údajů evidence tržeb, kde si zaeviduje své provozovny a vygeneruje 

certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení a může začít evidovat.  

Veřejnost si může po vyplnění údajů z účtenky zkontrolovat, zda byla daná účtenka 

na finanční správě zaregistrována. [35] 

Na daňovém portálu si občan mj. také může dohledat údaje o plátci DPH v Registru plátců 

DPH. 

Vývoj Daňového portálu: 

V roce 2003 byly zpřístupněny nové internetové stránky daňové správy, prostřednictvím 

nichž bylo možné podat daňové přiznání elektronickou cestou, a to k dani z přidané hodnoty, 

dani silniční a dani z nemovitosti.  

V roce 2004 zaznamenala aplikace elektronického podávání písemností EPO rozvoj. Bylo 

možné elektronicky podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty včetně souhrnného 

hlášení k dani z příjmu FO a PO.  
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V roce 2005 započala příprava vývoje záložního pracoviště EPO a zahájení příprav projektu 

Daňové informační schránky, která bude občanům dálkovým přístupem poskytovat základní 

informace z daňového řízení.  

V červenci roku 2006 byla uvedena do provozu Daňová informační schránka, pomocí níž je 

možné nahlížet na osobní daňový účet. V témže roce byla rozšířena nabídka EPO o nové 

formuláře: např. žádost o zřízení/zrušení DIS, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků aj. 

V roce 2007 došlo k rozšíření služeb Daňové informační schránky o Osobní daňový kalendář, 

Přehled písemností a Detailní informace ze stavů a obratů osobních daňových účtů. Od tohoto 

roku také aplikace EPO umožňuje podání písemností doplnit přílohami v elektronické 

podobě. 

V roce 2008 Daňový portál rozšířil služby o komunikaci finančních úřadu s bankami. V tomto 

roce přešla EPO na novou technologii, která snižuje nároky na konfiguraci PC. Jako první byl 

do pilotního provozu spuštěn formulář Obecná písemnost EPO2. V závěru roku probíhaly 

přípravy ke spuštění formuláře DPH2. 

V roce 2009 byla realizována 1. fáze napojení EPO na systém datových schránek 

zapracováním volby uložení pro odeslání do datové schránky. Soubory se ukládají ve formátu 

*.xml a odpovídají požadovanému tvaru a struktuře. V aplikaci EPO přibyly nové formuláře 

(nesou označení EPO2) např. přiznání k dani z příjmu FO/PO. 

V roce 2010 byly služby daňového portálu rozšířeny o další informace daňové informační 

schránky: posečkání a prominutí, údaj o průběžném saldu DIS, informace o účinnostech 

registrace, evidovaných účtech a adresách DS. 

V období let 2011 – 2013 byly EPO rozšiřovány o nové formuláře např. výpis z evidence pro 

daňové účely podle, přihláška k registraci/Oznámení změny registračních údajů pro fyzické 

osoby, vyúčtování pojistného na důchodové spoření aj. 

V roce 2014 byly zřízeny daňové informační schránky z moci úřední daňovému subjektu, 

jemuž byla zpřístupněna datová schránka a umožněn přístup k nahlížení do daňové 

informační schránky s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky, taktéž lze tímto způsobem učinit elektronické podání EPO. Byly zveřejněny 
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nové formuláře EPO např. hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, žádost 

o registraci do režimu MOSS aj. 

V roce 2015 prošla aplikace EPO úpravami. Do vybraných EPO formulářů byl zapracován 

QR kód, který se generuje, pokud z vyplněného formuláře plyne nějaká povinnost k platbě. 

Přibyly nové formuláře EPO např. žádost o zrušení registrace, žádost o vynětí z režimu 

jednoho správního místa aj. 

V roce 2016 byl daňový portál rozšířen o služby EET, v aplikaci EPO je možné zažádat 

o autentizační údaje do EET. [33] 

V grafu (viz Graf 3.7) jsou uvedeny počty podání opatřené elektronickým podpisem 

(ZAREP), počty podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do 

jeho datové schránky (ISDS), ostatní elektronická podání (nepodepsaná podání – bez ZAREP 

nebo bez ověření ISDS) a celkový počet podání učiněných prostřednictvím aplikace EPO.   

Graf 3.7  Počet elektronických podání EPO

 
Zdroj: [32], vlastní zpracování 
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3.1.8. e-Health 

Elektronické zdravotnictví se v ČR zatím příliš neprosadilo. Plošné projekty pro celou ČR, 

například IZIP se nepodařilo plně rozšířit. Větší úspěchy jsou na úrovni krajů či jednotlivých 

nemocnic. V této kapitole je popsáno několik služeb e-Health. 

Pilotním projektem elektronického zdravotnictví se stal v roce 2004 systém elektronických 

zdravotních knížek IZIP. Zdravotní knížka obsahovala veškeré zdravotní údaje o pacientovi, 

které byly pomocí internetu zpřístupněny nejen ve vztahu pacient-lékař, ale i lékař-lékař. 

Projekt IZIP byl však ministerstvem zdravotnictví ukončen, jelikož nebyl dostatečně využit. 

[29] 

Mezi současné projekty e-Health patří e-Neschopenka. e-Neschopenka slouží lékařům 

k elektronickému zaslání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení ošetřujícího 

lékaře České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím aplikace e-Podání – HPN 

(hlášení pracovní neschopnosti). Projekt e-Neschopenka je v provozu od ledna 2011 

a je dobrovolná. [29]  

V následujícím grafu je uvedena statistika přijatých e-Podání – HNP v jednotlivých letech 

(viz Graf 3.8).  

Graf 3.8 Počet e-Podání HNP

                 
Zdroj:  [85], vlastní zpracování 
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Zájem o tuto službu každým rokem stoupá. Počet e-Podání HNP mezi roky 2015 a 2016 

stoupl o 82%. 

Dalším projektem e-Health je e-Recept, který je v provozu od roku 2011. e-Recept oproti 

klasickému papírovému neobsahuje podpis a razítko lékaře, ale čárový kód s identifikátorem. 

e-Recept je využíván zejména v případě předpisu stále se opakujících přípravků, kdy není 

nutná kontrola pacienta. [30]  

V následujícím grafu (viz Graf 3.9) jsou uvedené počty vydaných e-Receptů.  

Graf 3.9 Počet vydaných e-Receptů 

 
 Zdroj: [92], vlastní zpracování 
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1. InfoSoud 

Tato služba umožňuje zjistit, v jakém stavu se nachází konkrétní soudní řízení. Obsahuje 

spisy okresních soudů v době od 1. 1. 2006 a krajských a vrchních soudů v době od 1. 1. 

2008. K dohledání informací je nutné zadat soudní kraj, příslušný soud a spisovou značku. 

Informace, které o řízení získáme, jsou spisová značka, organizace, které spis náleží, seznam 

stavu věci (zahájení, přerušení) a seznam jednání ve věci. [39] 

2. InfoJednání 

Služba, která veřejnosti poskytuje informace o jednotlivých jednáních, zejména pak čas 

a datum jednání, číslo jednací síně, spisová značka, jméno řešitele, předmět jednání, účastníky 

jednání a také, zda je jednání veřejné nebo neveřejné. [40] 

3. InfoData 

Služba zveřejňuje statistiky a výkaznictví Ministerstva spravedlnosti ČR. Následující graf (viz 

Graf 3.10) zobrazuje počty přístupu k aplikaci.  

 Graf 3.10  Počet přístupů k aplikaci InfoData 

 

Zdroj: [89], vlastní zpracování 

 
Z grafu vyplývá, že mezi roky 2016 a 2011 došlo k nárůstu počtu přístupů k aplikaci InfoData 
o 68%. 
 

4. Judikatura 

Služba umožňuje seznámit se s podobnými případy, které už byly řešeny, a tím trochu 

předvídat rozhodnutí soudu. [41] 
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5. eTrestní rejstřík 

Cílem projektu je zajistit jednotné vedení agendy trestního řízení od fáze policejního 

vyšetřování až po fází soudní. [42] 

3.1.10. Služby na úseku Katastru nemovitostí 

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále ČUZK) poskytuje mnoho služeb e-Governmentu. 

Patří mezi ně například Dálkový přístup (v provozu od roku 2001), Nahlížení do KN 

(v provozu od roku 2004), Geoportál (v provozu od roku 2005), Archivní mapy (v provozu od 

roku 2006), CZEPOS (v provozu od roku 2006), Webové mapové služby pro katastrální mapy 

(v provozu od roku 2008), Sledování změn a Návrhy na vklad v elektronické podobě 

(v provozu od roku 2013) a jiné. Podrobně budou rozebrány aplikace Dálkový přístup do KN, 

Nahlížení do KN a služba Sledování změn. 

Český úřad zeměměřický a katastrální umožňuje občanům pomocí aplikace Nahlížení 

do Katastru nemovitostí a Dálkového přístupu získávat údaje týkající se vlastnictví parcel, 

staveb, jednotek, práv stavby, údaje o řízeních, které se evidují v katastru nemovitostí, 

zobrazení katastrální mapy a listu vlastnictví. [21] 

1. Nahlížení do KN 

Aplikace Nahlížení do KN je poskytována bezplatně a nevyžaduje registraci. Údaje 

poskytnuté prostřednictvím služby Nahlížení do KN jsou pouze informativní a jsou omezené. 

[20]  

 Aplikace je v provozu od roku 2004. V tomto roce získala také cenu Český zavináč a cenu 

Ministra informatiky ČR. V roce 2008 byla spuštěna aplikace, která zpřístupnila obraz 

katastrálních map z celého území ČR. V roce 2009 byla zavedena verze pro mobilní telefony. 

V roce 2015 byly provedeny úpravy aplikace pro poskytování dokumentů ze sbírky listin,  

od roku 2016 je v provozu poskytování údajů ze sbírky listin. Aplikace Nahlížení do KN je 

přístupna na doméně http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a je nejvyužívanější službou na úseku 

Katastru nemovitostí. [25] 
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V následujícím grafu (viz Graf 3.11) jsou uvedeny počty návštěv aplikace Nahlížení do KN.  

Graf 3.11  Počet návštěv aplikace Nahlížení do KN 

 

Zdroj: [86], vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že počet návštěv stoupal do roku 2014. Mezi rokem 2007 a 2014 byl nárůst 

počtu návštěv o 259%. Mezi rokem 2014 a 2016 byl pokles počtu návštěv o 20%. 

 

2. Dálkový přístup do KN 

Aplikace Dálkový přístup (dále DP) je placená a vyžaduje registraci uživatele. Pomocí této 

služby mohou uživatele získat výpis z KN, kopii katastrální mapy v území, kde je vedena 

v digitální podobě, kopii listiny ze sbírky listin aj. Listiny vydané DP jsou opatřeny 

elektronickou značkou a mají charakter elektronické veřejné listiny. [22]  

Aplikace je v provozu od roku 2001. Od 1. 4. 2004 mají obce a kraje DP zdarma k výkonu 

jejich působnosti. Od roku 2006 jsou zpřístupněny ortofotomapy a základní topografické 

mapy. Od tohoto roku jsou výstupy z DP opatřeny elektronickou značkou založenou  

na kvalifikovaném systémovém certifikátu (výstupy mají charakter veřejné listiny). Od roku 

2007 jsou zpřístupněny skenované rastrové mapy, od roku 2008 rastrové obrazy map 

bývalého pozemkového katastru. Od roku 2009 je DP poskytován zdarma také organizačním 

složkám státu, notářům a exekutorům. Od roku 2016 jsou poskytovány údaje ze sbírky listin. 

[25] 

V následujícím grafu (viz Graf 3.12) jsou uvedeny počty uživatelů Dálkového přístupu do KN 

dle typu účtů.  
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Graf 3.12  Vývoj počtu uživatelů Dálkového přístupu dle typu účtu

  

Zdroj: [86], vlastní zpracování  

Mezi rokem 2007 a 2016 byl nárůst celkového počtu uživatelů Dálkového přístupu do KN 

o 203%. V roce 2016 byl počet platících uživatelů na celkovém počtu uživatelů 44%, počet 

bezúplatných uživatelů činil 35% a ověřovatelé činili 21% z celkového počtu uživatelů 

Dálkového přístupu do KN. 

V následujícím grafu (viz Graf 3.13) jsou uvedeny počty vydaných výpisů z KN 

prostřednictvím aplikace Dálkový přístup KN.  

Graf 3.13  Počet vydaných výpisů prostřednictvím aplikace Dálkový přístup KN

Zdroj: [86], vlastní zpracování 

Mezi roky 2007 a 2015 je nárůst počtu výpisů vydaných prostřednictvím aplikace Dálkový 

přístup do KN o 370%. V roce 2016 je počet vydaných výpisů téměř srovnatelný s rokem 

2016. 
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3. Sledování změn 

Služba sledování změn je v provozu od roku 2013. Informuje osoby, které mají věcné právo 

k nemovitostem nebo účastníky řízení o takovém právu, že došlo u dané sledované 

nemovitosti ke změně v katastru nemovitosti (např. vyznačení plomby, provedení vkladu). 

Tato služba je placená a je nutné o tuto službu zažádat. Informace o změnách jsou zasílány 

datovou schránkou, e-mailem či SMS. [23]  

V následujícím grafu (viz Graf 3.14) jsou uvedeny počty uživatelů služby Sledování změn.  

Graf 3.14 Počet uživatelů služby Sledování změn 

 
Zdroj: [86], vlastní zpracování 

V grafu lze vidět, že mezi roky 2014 a 2016 došlo k nárůstu počtu uživatelů o 89%. 

3.1.11.  e-Tržiště 

Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek.  

Od 1. 7. 2012 musí povinně e-Tržiště používat Ústřední orgány státní správy (ÚOSS)  

a od 1. 1. 2014 také organizace podřízené jednotlivým ÚOSS. Dobrovolně budou moci 

používat i jiní zadavatelé. Povinné používání e-Tržiště se vztahuje na zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním 

řízení a na zadávání veřejných zakázek, jejich předmětem jsou určité komodity (např. paliva 

a elektrická energie, audiovizuální a fotografická technika, pronájem dopravních prostředků 

aj) a předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000 Kč bez DPH. 

Počet provozovatelů e-Tržišť je maximálně pět. V současné době to jsou Česká pošta, Český 

trh, Sdružení eTenders, Syntaxit a Vortal. Tržiště jsou komerčního charakteru, provozovatelé 

přebírají obchodní riziko, provozují e-tržiště na své náklady. Provozovatelé budou vyplácení 

výkonovou platbou za jednotlivá zadávací řízení. [36] 
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V následujícím grafu (viz Graf 3.15) jsou uvedeny počty zadaných veřejných zakázek  

na e-Tržištích podle předpokládané hodnoty zakázky.  

 Graf 3.15  Počty zadaných VZ na e-Tržištích 

   
Zdroj: [37], vlastní zpracování 

V grafu lze vidět, že nejvíce zadaných zakázek v každém roce bylo zakázek s předpokládanou 

hodnotou od 5 000 – 50 000 Kč. Zadané zakázky v roce 2015 s předpokládanou hodnotou 

nedosahující 50 000 Kč se podílejí 64,6 % z celkového počtu zadaných zakázek, konkrétně 

bylo nepovinně zadáno 38 420 zakázek. 

V následující tabulce (viz Tabulka 3.7) jsou uvedeny počty zadavatelů na e-Tržištích  

a průměrný počet nabídek na zakázku.  

Tabulka 3.6  Počet zadavatelů e-Tržišť a průměrný počet nabídek na zakázku 

 

 
 

Zdroj: [37], vlastní zpracování 

 

Počet zadavatelů mezi roky 2013 a 2015 stoup o 10%. Průměrný počet nabídek na zakázku 

každým rokem klesá. 
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Portál veřejné správy poskytuje informace a služby občanům, podnikatelům a živnostníkům, 

cizincům žijícím v ČR a orgánům veřejné moci. Na Portálu je možné získat informace, 

jak postupovat v různých životních situacích, najdeme zde formuláře elektrického podání, 

odkazy na webové stránky subjektů veřejné správy, informace o službách CzechPOINT, 

rozhraní pro přihlášení do datové schránky, vyhledávání v zákonech aj. [57] 

Portál veřejné správy do 31. 12. 2011 obsahoval také transakční část. Transakční část plnila 

dvě funkce: prostřednictvím transakční části bylo možné elektronicky posílat a přijímat 

formuláře úřadům veřejné správy a zprostředkovávala komunikaci mezi úřady veřejné správy 

a distribuci dat. [11]. 

Následující graf (viz Graf 3.16) zobrazuje počty navštívení Portálu veřejné správy.  

 Graf 3.16 Počet navštívení Portálu veřejné správy 

 

Zdroj: [90], vlastní zpracování 

Portál navštěvuje stále více občanů. Mezi roky 2012 a 2016 došlo k navýšení počtu navštívení 

Portálu veřejné správy o 106%. 
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informace o krajích, městech a obcích. Provozovatelem je Ministerstvo vnitra ČR  

a je společným projektem Ministerstva vnitra, Asociace krajů ČR a ostatních samospráv. 

Pomocí portálu ePusy můžeme dohledat mj. adresu, bankovní spojení, e-mail, úřadní hodiny, 

ale i např. organizační strukturu obcí, měst a krajů.[12] Portál je dostupný na doméně 

epusa.cz. 
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3.1.14. Jednotný systém dopravních informací v ČR 

Projekt realizace Jednotného systému dopravních informací (dále JSDI) pro ČR byl schválen 

v roce 2005, spuštěn byl v prosinci 2010 dostupný na doméně dopravniinfo.cz. Jednotný 

systém dopravních informací v ČR je projektem Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra 

ČR a Ředitelství silnic a dálnic v ČR. Je to systém, který sbírá, zpracovává a poté informuje 

o dopravní situaci na pozemních komunikacích.  

Hlavními cíly systému je zajistit průjezdnost a sjízdnost sítě pozemních komunikací a zvýšení 

bezpečnost a plynulosti provozu. Informuje řidiče o dopravní situaci, dopravních uzavírkách, 

nehodách, prácích na silnicích, parkování, zdrženích a čekacích dobách aj. [59] 

V následujícím grafu (viz Graf 3.17) jsou uvedeny počty návštěv portálu JSDI.  

 Graf 3.17  Počet návštěv portálu JSDI 

 

Zdroj: [91], vlastní zpracování 

 

Mezi roky 2011 a 2016 došlo k nárůstu počtu návštěv portálu JSDI o 285%. 
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Mezi propracovanější projekty se řadí např. projekt chytrá karta města Plzeň, která byla 

oceněna v roce 2006 v soutěži The Best. Kartu lze využít při cestování veřejnou dopravou 

v Plzni a Plzeňském kraji, platit elektronickou peněženkou i mimo veřejnou dopravu 

(např. parkoviště, sportovní areály, zoologická zahrada), lze využít identifikačních vlastností 

v návazných systémech (čtenářský průkaz v knihově, slevovou kartu v bonusových 

programech). [61] Obdobou této Plzeňské karty byla i Pražská karta Opencard. Pražská karta 

Opencard se přestala vydávat 1. 3. 2016 a místo ní se začala vydávat karta Lítačka.  

3.1.16. Shrnutí analýzy služeb e-Governmentu 

Nyní existuje přes 700 služeb e-Governmentu a jejich počet se neustále zvyšuje. Taktéž  

u stávajících služeb dochází k inovacím a rozšiřování funkcionalit, aby co nejlépe vyhovovaly 

potřebám občanů a byly pro ně dostupnější. Dle doložených statistik jsou dané služby  

e-Governmentu, až na drobné meziroční poklesy, využívány občany stále více. Toto tvrzení 

ovšem neplatí u elektronických e-OP s čipem, kterých se oproti e-OP bez čipu vydává 

zanedbatelné množství a zájem občanů o e-OP s čipem je každým rokem menší. 

3.2. Hodnocení e-Governmentu ČR v mezinárodním měřítku 

V této kapitolu budou uvedeny dvě metodiky hodnocení na mezinárodní úrovni – hodnocení 

OSN a Evropské komise.  

1. Hodnocení Organizace spojených národů 

Hodnocením e-Governmentu v celosvětovém měřítku se pravidelně zabývá Organizace 

spojených národů. V roce 2016 byla zveřejněna studie United Nation e-Government Survey 

2016 [10]. 

Studie hodnotí e-Government každé země pomocí ukazatele EGDI. Ukazatel EGDI je složen 

ze tří částí: rozsahem a kvalitou online služeb, stavem telekomunikační infrastruktury  

a vlastního lidského kapitálu. Každý z těchto ukazatelů má v celkovém hodnocení stejnou 

váhu.  

V následující tabulce (viz Tabulka 3.8) je uvedeno hodnocení států Evropské unie dle 

ukazatele EGDI a dle ukazatele Rozsahu a kvality online služeb. V tabulce lze také vyčíst 

pořadí států EU v konkurenci všech států světa. 
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Tabulka 3.7 Hodnocení OSN  

Stát 
Rozsah a 

kvalita online 
služeb  

EGDI  
Rozsah a 

kvalita online 
služeb  (svět) 

EGDI (svět) 

Velká Británie 1 1 1 1 
Finsko 2 2 6 5 
Francie 3 6 8 10 

Nizozemsko 4 4 9 7 
Rakousko 5 9 11 16 
Španělsko 6 10 12 17 
Estonsko 7 7 13 13 
Švédsko 8 3 15 6 

Itálie 9 13 17 22 
Slovinsko 10 12 19 21 
Německo 11 8 21 15 

Litva 12 14 22 23 
Malta 13 17 26 30 

Dánsko 14 5 28 9 
Chorvatsko 15 19 33 37 
Portugalsko 16 20 34 38 

Irsko 17 16 39 26 
Lucembursko 18 15 40 25 

Belgie 19 11 43 19 
Polsko 20 18 45 36 

Maďarsko 21 23 59 46 
Lotyšsko 22 22 64 45 
Řecko 23 21 73 43 

Bulharsko 24 25 76 52 
Kypr 25 26 80 64 
Česká 

republika 26 24 92 50 

Rumunsko 27 28 94 75 
Slovensko 28 27 101 67 

Zdroj: [10], vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že v rámci státu Evropské unie se Česká republika dle ukazatele EGDI  

umístila na 24. místě. Za Českou republikou se umístilo pouze Bulharsko, Kypr, Rumunsko  

a Slovensko. V rámci státu Evropské unie se Česká republika dle ukazatele Rozsah a kvalita 

online služeb umístila na 26. místě. Za Českou republikou se umístilo pouze Slovensko  

a Rumunsko. 

Dle ukazatele EGDI se v celosvětovém měřítku na prvním místě umístila Velká Británie, poté 

následovala Austrálie, Jižní Korea, Singapur a Finsko. Česká republika se umístila  
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na 50. místě. Dle ukazatele Rozsah a kvalita online služeb se na prvním místě umístila Velká 

Británie, poté Austrálie, Singapur, Kanada a Jižní Korea. Česká republika se umístila 

až na 92. místě. Českou republiku předběhly i státy jako např. Uzbekistán a Bangladéš.  

2.  Hodnocení Evropské komise 

Pomocí indexu DESI Evropská komise hodnotí pokrok při vzniku digitálních ekonomik  

a digitální společnosti v členských zemích. Index DESI je vypočten jako vážený průměr  

z údajů v pěti základních oblastech – konektivita (25%), lidský kapitál (25%), využívání 

internetu (15%), integrace digitálních technologií (20%) a digitální veřejné služby (15%).  

V následující tabulce (viz Tabulka 3.9) je uvedeno hodnocení států Evropské unie dle 

ukazatele DESI a ukazatele Digitální veřejné služby za rok 2016.  

Tabulka 3.8 Hodnocení Evropské komise 

země 
Digitální 
veřejné 
služby 

DESI země 
Digitální 

veřejné služby 
DESI 

Estonsko 1 7 Polsko 15 22 
Dánsko 2 1 Velká Británie 16 6 
Finsko 3 4 Itálie 17 25 

Nizozemí 4 2 Německo 18 9 
Španělsko 5 15 Kypr 19 23 
Rakousko 6 12 Řecko 20 26 
Švédsko 7 3 Slovinsko 21 18 

Portugalsko 8 14 Lucembursko 22 10 
Irsko 9 8 Chorvatsko 23 24 

Belgie 10 5 Česká republika 24 17 
Malta 11 11 Maďarsko 25 20 
Litva 12 13 Slovensko 26 21 

Francie 13 16 Rumunsko 27 28 
Lotyšsko 14 19 Bulharsko 28 27 

   Zdroj: [28], vlastní zpracování 

Česká republika se v roce 2016 dle ukazatele DESI umístila na 17. místě. V oblasti Digitální 

veřejné služby se umístila na 24. místě. Za Českou republikou se umístilo pouze Maďarsko, 

Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. 

3. Vyhodnocení rozdílů umístění zemí Evropské unie 

Jak lze vidět v tabulkách (viz Tabulka 3.8 a 3.9) hodnocení zemí podle OSN a Evropské 

komise se liší.  
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a. DESI x EGDI 

Rozdíl je způsoben tím, že jednotlivé indexy jsou složené z různých oblastí, které mají 

rozdílnou váhu. V hodnocení Evropské komise se ČR v oblasti integrace digitálních 

technologií v roce 2016 umístila na 12. místě, což jistě přispělo k tomu, že v celkovém 

hodnocení skončila o sedm míst lépe než v hodnocení OSN. 

b. Digitální veřejné služby x Kvalita a rozsah online služeb 

Rozdíly v hodnocení služeb e-Governmentu jsou dány rozdílným pohledem na hodnocení této 

dílčí oblasti.  

Evropská komise služby e-Governmentu hodnotí pomocí 4 ukazatelů:  

• počet uživatelů odesílající vyplněné formuláře orgánům veřejné moci přes internet, 

• množstvím dat, která jsou předem vyplněna v online formulářích, 

• podíl administrativních kroků spojených s významnými životními událostmi, které lze 

provést online (např. narození dítěte), 

• otevřenost politik (open data). 

OSN hodnotí národní internetové stránky každé země a webové stránky ministerstev. Hodnotí 

především rychlost a přístupnost k informacím. 

3.3. Služby budoucnosti 

V této kapitole budou rozebrány 2 služby, které se již nyní používají v jiných zemích, 

ale které u nás zatím nejsou dostupné. 

3.3.1. Elektronická identifikace občana 

Tato služba umožní ověření identity občana pomocí elektronické karty, která ponese čip, 

na němž bude nahrán certifikát jako nosič důvěryhodné elektronické identity. Přihlášení 

probíhá prostřednictvím čtečky karet. U nás se počítá, že elektronickou identitu ponese 

elektronický občanský průkaz s čipem, který je ale u nás zatím nepovinný a s příplatkem 500 

Kč.  

V Estonsku, které je uváděno jako vzor e-Governmentu, pomocí těchto průkazů občané 

mohou volit, změnit adresu, založit firmu, ale třeba i zaplatit lístek v tramvaji. 
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3.3.2. Elektronické volby 

Elektronické volby taktéž fungují v Estonsku. Hlavní výhody e-voleb jsou uváděny vyšší 

voličská účast, rychlost sčítání a vyhodnocení voleb, menší finanční náklady, možnost 

snadných referend. Hlavní nevýhody jsou uváděny nebezpečnost v internetovém prostředí, 

volba není přímá, riziko volby pod nátlakem, kupování hlasů, diskriminace lidí, kteří neumí 

používat počítač. 
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4. Zhodnocení e-Governmentu v ČR pohledem občana 

Tato kapitola se zabývá dotazníkovým průzkumem a zhodnocením nabídky poptávky po 

službách e-Governmentu.  

Dotazníkový průzkum je vědecká metoda, která slouží pro sběr dat od co možná největšího 

počtu lidí. Dotazníkový průzkum je složen z několika otázek, které mají získat fakta a názory 

od respondentů. Dotazníkový průzkum může probíhat elektronickou nebo tištěnou formou. 

Dotazníkový průzkum (viz Příloha č. 1), aplikovaný v této práci, má zjistit postoj občanů  

ke stávajícím službám e-Governmentu, jejich využívání a možných inovací. Dotazníkový 

průzkum zhodnotí služby e-Governmentu z hlediska poptávky. 

4.1. Dotazníkový průzkum 

Cílem dotazníkového průzkumu je zjistit: 

●  kolik služeb občané znají, a jaké služby využívají, 

● jak jsou s danými službami spokojeni a zda mají nějaké připomínky k rozsahu  

a kvalitě služeb, 

● zda občané s veřejnou správou komunikují elektronicky, 

● zda je pro občany nabídka služeb dostatečná, a jaké služby by uvítali, 

● zda jsou dostatečně informováni o službách e-Governmentu, 

● a také, zda se setkali s pojmem e-Government a elektronizace veřejné správy a také, 

zda umí pracovat s PC a zda mají možnost se denně připojit k internetu, což je pro 

využívání služeb e-Governmentu nezbytné. 

Dotazníkový průzkum mohli respondenti vyplnit prostřednictvím internetového portálu 

vyplnto.cz, tím bylo zajištěno, že dotazník mohli vyplnit občané z celé České republiky.  

Pro získání respondentů, kteří nemají možnost se připojit k internetu nebo neumí s PC, byly 

také dotazníky rozdány v papírové formě. Dotazník bylo možné vyplnit od 25. 2. 2017  

do 26. 3. 2017. Vyplnění dotazníků bylo anonymní a dobrovolné. 

Dotazník celkem vyplnilo 189 občanů. Z celkového počtu bylo 144 dotazníků vyplněno 

prostřednictvím internetu a 45 dotazníků v papírové formě. Z dotazníků odevzdaných 

v papírové formě bylo celkem 7 dotazníků vyřazeno, neboť nebyly zcela vyplněny. Celkový 

počet dotazníku, který byl zahrnut do hodnocení, tudíž byl 182.  

Získaná data byla zpracována do tabulek a posléze do grafů, které jsou přehlednější.  
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4.1.1. Vzorek respondentů 

Jak již bylo zmíněno, do vyhodnocení dotazníkového průzkumu bylo zahrnuto 182 

respondentů. Tito respondenti byli pro hodnocení roztříděni do 7 kategorií dle:  

● pohlaví, 

● věku, 

● povolání, 

● dosaženého vzdělání, 

● velikosti sídla, ve kterém respondenti žijí, 

● kraj, ve kterém respondenti žijí, 

● a dle toho, zda respondenti pobývali nebo pobývají delší dobu v zahraničí. 

V následujícím grafu (viz Graf 4.1) je uveden vzorek respondentů podle pohlaví a v druhém 

grafu (viz Graf 4.2) vzorek respondentů podle věku. 

Graf 4.1 Vzorek respondentů podle pohlaví       Graf 4.2 Vzorek respondentů podle věku 

 
 Zdroj: Vlastní zpracování                Zdroj: Vlastní zpracování       

Dotazník dle pohlaví (viz Graf 4.1) vyplnilo více žen. Z celkového počtu to bylo 63% žen 

(celkem144 respondentů) a 37% mužů (celkem 68 respondentů). 

Dotazník dle věku (viz Graf 4.2) vyplnili téměř z ½ respondenti ve věkové kategorii 27-45 let, 

nejméně respondentů bylo ve věkové kategorii 61 a více let. Z celkového počtu respondentů 

bylo 29% respondentů ve věkové kategorii 15 – 26 let (celkem 54 respondentů), 48%  

ve věkové kategorii 27 - 45 let (celkem 87 respondentů), 14% ve věkové kategorii 46 – 60 let 

(celkem 25 respondentů) a 9% ve věkové kategorii 61 a více let (celkem 16 respondentů). 

V následujícím grafu (viz Graf 4.3) je uveden vzorek respondentů podle povolání a v dalším 

grafu (viz Graf 4.4) vzorek respondentů podle dosaženého vzdělání. 
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   Graf 4.3 Vzorek respondentů podle povolání      Graf 4.4 Vzorek respondentů podle dosaženého 
                                                                                                     vzdělání 

   

   Zdroj: zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dotazník dle povolání vyplnili nejvíce respondenti, kteří jsou zaměstnanci a nejmíň, kteří jsou 

podnikatelé. Z celkového počtu respondentů bylo 45% zaměstnanců (celkem 81 respondentů), 

16% zaměstnanců veřejné správy (celkem 30 respondentů), 7% podnikatelů (celkem 13 

respondentů), 21% studentů (celkem 38 respondentů) a 11% důchodců (celkem 20 

respondentů).  

Dotazník dle dosaženého vzdělání vyplnilo přes ½ respondentů, kteří mají vysokoškolské 

vzdělání, nejméně se základním a s vyšším odborným vzděláním. Všichni respondenti, kteří 

uvedli, že mají základní vzdělání také uvedli, že jsou studenty. Z celkového počtu 

respondentů bylo 51% respondentů, kteří mají vysokoškolské vzdělání (celkem 93 

respondentů), 7% respondentů, kteří mají vyšší odborné vzdělání (celkem 12 respondentů), 

32% respondentů, kteří mají středoškolské vzdělání s maturitou (celkem 59 respondentů),  

8% respondentů, kteří mají střední odborné vzdělání (celkem 14 respondentů)  

a 2% respondentů, kteří mají základní vzdělání (celkem 4 respondenti). 

V následujícím grafu (viz Graf 4.5) je uveden vzorek respondentů podle velikosti sídla,  

ve kterém občan žije a v dalším grafu (viz Graf 4.6) vzorek respondentů podle toho,  

zda občan pobýval nebo pobývá v zahraničí. 
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      Graf 4.5 Vzorek respondentů podle velikosti       Graf 4.6 Vzorek Vlastní respondentů podle  
                      sídla,  ve kterém žije                                               pobytu  v zahraničí                                 

    
      Zdroj: vlastní zpracování                                                       Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazník dle velikosti sídla, ve kterém respondent žije, vyplnilo nejvíce respondentů,  

kteří bydlí v sídle nad 100 000 obyvatel. Z celkového počtu respondentů bylo 23% 

respondentů, kteří žijí v sídle do 2 000 obyvatel (celkem 42 respondentů), 24% respondentů, 

kteří žijí v sídle od 2 000 – 20 000 obyvatel (celkem 43 respondentů), 19% respondentů,  

kteří žijí v sídle od 20 000 – 100 000 obyvatel (celkem 34 respondentů) a 34% respondentů, 

kteří žijí v sídle nad 100 000 obyvatel (celkem 63 respondentů). 

Dotazník dle toho, zda respondent pobývá, nebo pobýval v zahraničí, vyplnilo z více než ¾ 

respondenti, kteří v zahraničí delší dobu nepobývali nebo nepobývají. Z celkového počtu 

respondentů bylo 15% respondentů, kteří v zahraničí pobývali (celkem 27 respondentů)  

a 85% respondentů, kteří v zahraničí nepobývali nebo nepobývají (celkem 155 respondentů). 

V následujícím grafu (viz Graf 4.3) je uveden vzorek respondentů podle kraje, ze kterého 

pochází. 
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 Graf 4.7 Vzorek respondentů podle kraje, ve kterém respondent žije 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dotazník dle kraje, ve kterém respondent žije, vyplnilo nejvíce respondentů, kteří žijí 

v Moravskoslezském kraji a v Hlavním městě Praze. Z celkového počtu respondentů bylo 

23% respondentů, kteří žijí v Moravskoslezském kraji (celkem 39 respondentů), 22% 

respondentů, kteří žijí v hlavním městě Praha (celkem 38 respondentů), 9% respondentů,  

kteří žijí v Středočeském kraji (celkem 17 respondentů), 7% respondentů, kteří žijí 

v Jihomoravském kraji (celkem 13 respondentů), 5% respondentů, kteří žijí v Jihočeském 

kraji (celkem 9 respondentů), shodně 4% respondentů žije v Plzeňském, Pardubickém, 

Ústeckém, Libereckém  a Karlovarském kraji (celkem 8 respondentů v každém kraji), shodně 

4% respondentů, kteří žijí v Zlínském a Olomouckém kraji (celkem 7 respondentů v každém 

kraji) a shodně 3% respondentů žije v Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina (celkem 6 

respondentů v každém kraji). 

4.1.2. Vyhodnocení průzkumu 

V této podkapitole jsou vyhodnoceny otázky dotazníkového průzkumu. Některé otázky 

průzkumu budou vyhodnoceny mj. i pro různé kategorie respondentů uvedených 

v podkapitole 4.1.2.  
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Vyhodnocení otázek, podle kategorie respondentů dle kraje, ve kterém žijí, není provedeno, 

neboť v 10 krajích dotazník vyplnilo méně než 10 osob, a tudíž by mohly být výsledky 

zkresleny. Výsledky mohou být také zkresleny u hodnocení otázek dle vzdělání respondentů, 

neboť pouze 4 osoby odpověděly, že mají dosažené základní vzdělání.  

Jelikož vzorek respondentů byl v každé kategorii jiný, bylo vyhodnocení otázky dle vzorku 

respondentů znázorněno 100% skládaným sloupcovým grafem, který porovnává procentuální 

hodnotu, kterou jednotlivé hodnoty přispívají k celkovému součtu pro různé kategorie. Pod 

grafem jsou vždy uvedeny i celkové počty respondentů, kteří odpovídali. 

1. Vyhodnocení otázky, zda se respondenti setkali s pojmem e-Government  

a elektronizace veřejné správy. 

Následující graf (viz Graf 4.8) zobrazuje počet respondentů, kteří znají pojem elektronizace 

veřejné správy. Další graf (viz Graf 4.9) zobrazuje počet respondentů, kteří znají pojem  

e-Government.  

Graf 4.8 Znalost pojmu elektronizace veřejné      Graf 4.9 Znalost pojmu e-Government 
                správy  

 

Zdroj: Vlastní zpracování                                                    Zdroj: Vlastní zpracování 

S pojmem elektronizace veřejné správy se setkalo 76% respondentů (celkem 138 

respondentů) a nesetkalo 24 % respondentů (celkem 44 respondentů). 

S pojmem e-Government  (viz Graf 4.9) se setkalo 64% respondentů (celkem 116 

respondentů) a nesetkalo 36% respondentů (celkem 66 respondentů). 

Z uvedeného vyplývá, že s pojmem elektronizace veřejné správy se setkalo o 12% více 

respondentů (celkově více o 22 respondentů) než s pojmem e-Government. 

Následující grafy uvádí znalost pojmu elektronizace veřejné správy (viz Graf 4.10) a pojmu  

e-Government (viz Graf 4.11) dle povolání respondentů. 
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Graf 4.10 Znalost pojmu elektronizace veřejné správy dle povolání respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování                                                  

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce se s pojmem elektronizace veřejné správy setkali 

zaměstnanci veřejné správy (s pojmem se setkalo 97% respondentů v dané kategorii) a 

nejméně studenti (63% respondentů v dané kategorii). 

Graf 4.11 Znalost pojmu e-Government dle povolání respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování                                                  

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce se s pojmem elektronizace veřejné správy setkali 

zaměstnanci veřejné správy (s pojmem se setkalo 90% respondentů v dané kategorii)  

a nejméně důchodci (50% respondentů v dané kategorii). 

Největší propad znalosti pojmu elektronizace veřejné správy a e-Government je u důchodců, 

pojem elektronizace veřejné správy zná 85% důchodců, ale pojem e-Government pouze 50% 

důchodců. 
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2. Vyhodnocení otázky, jak často respondenti komunikují s veřejnou správou 

elektronicky. 

Následující graf (viz Graf 4.12) zobrazuje, jak často respondenti s veřejnou správou 

komunikují elektronicky. 

  Graf 4.12 Četnost elektronické komunikace s veřejnou správou 

 
Zdroj: Vlastní zpracování        

Z uvedeného grafu vyplývá, že 59% respondentů (celkem 108 respondentů) s veřejnou 

správou elektronicky nekomunikuje. Několikrát za rok s veřejnou správou komunikuje 18% 

respondentů (celkem 32 respondentů). Vícekrát než několikrát za rok elektronicky 

komunikuje 23% respondentů (celkem 42 respondentů), z toho pouze 9 respondentů 

elektronicky komunikuje denně.                                  

3. Vyhodnocení otázky, zda respondenti ovládají práci s PC a zda mají možnost se 

denně připojit k internetu. 

Následující grafy uvádí, zda respondenti zvládají ovládat PC (viz Graf 4.13) a zda mají 

možnost se denně připojit k internetu (viz Graf 4.14). 

  Graf 4.13 Znalost práce s PC                             Graf 4.14 Možnost se denně připojit k 
                                                                                             internetu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z uvedených grafů vyplývá, že 4% respondentů (celkem 8 respondentů) neumí pracovat s PC 

a 5% respondentů (celkem 10 respondentů) nemá možnost se denně připojit k internetu. 

4. Vyhodnocení znalosti a využívání daných služeb. 

U této otázky se respondenti u jednotlivých služeb vyjadřovali, zda danou službu znají  

a využívají (viz Graf 4.15) 

Graf 4.15 Znalost a využívání daných služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že pouze u 8 z 15 uvedených služeb je větší počet respondentů, kteří službu 

znají, než neznají (konkrétně služba CzechPOINT, Datové schránky, Základní registry,  

e-Podpis, Daňový portál, služby Katastru nemovitostí, Portál veřejné správy, služby měst  

a obcí). Nejvíce občané znají e-Podpis, službu CzechPOINT a služby měst a obcí. Nejméně 

občané znají portál e-Pusa a e-Tržiště. Portál e-Pusa zná pouze 11 respondentů a využívají ho 

pouze 2. Neznalost služby e-Tržiště, jistě souvisí i s tím, že tuto službu využívají především 

podnikatelé, kterých v průzkumu odpovědělo pouze 13. Nejvíce využívané služby jsou služba 

CzechPOINT, služby na úseku Katastru nemovitosti a služby měst a obcí. 

Jak dále vyplývá z grafu, u daných služeb v poměru využívá/zná, překračují hodnotu 50% 

pouze 3 služby (konkrétně služba CzechPoint, služby Katastru nemovitostí a služby měst  

a obcí).  
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V následujícím grafu (viz Graf 4.16) jsou uvedeny počty osob, které znají daný počet služeb.  

 Graf 4.16 Počet osob, které znají daný počet služeb 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že nejvíce respondentů (celkem 29) zná 10 služeb. 8 a více služeb zná 

celkem 111 respondentů. 

V následujícím grafu (viz Graf 4.17) jsou uvedeny počty osob, které využívají daný počet 

služeb e-Governmentu.  

  Graf 4.17 Počet osob, které využívají daný počet služeb 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu vyplývá, že největší počet respondentů (celkem 42) využívá 2 služby. 7 respondentů 

uvedlo, že nevyužívá ani jednu službu e-Governmentu. Více než 10 služeb z výše uvedených 

nevyužívá nikdo z respondentů. 

5. Vyhodnocení spokojenosti s danými službami 

Spokojenost s danými službami byla hodnocena jen u respondentů, kteří uvedli, že danou 

službu využívají. Následující grafy (viz Graf 4.18 – Graf 4.32) znázorňují spokojenost 

s danými službami.  

  Graf 4.18 Spokojenost se službou CzechPOINT   Graf 4.19 Spokojenost se službou Datová schránka 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                       Zdroj: Vlastní zpracování        

 Z grafů vyplývá, že se službou CzechPOINT je spokojeno nebo velmi spokojeno 91% 

respondentů, se službou Datová schránka je spokojeno nebo velmi spokojeno 86% 

respondentů.                 

  Graf 4.20 Spokojenost se službou                         Graf 4.21 Spokojenost se službou  
                   Základní registry                                                     Elektronický podpis 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                      Zdroj: Vlastní zpracování            
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Z grafů vyplývá, že se službou Základní registry je spokojeno nebo velmi spokojeno 80% 

respondentů a se službou Elektronický podpis jsou všichni občané spokojeni nebo velmi 

spokojeni.               

Graf 4.22 Spokojenost se službou e-OP                 Graf 4.23 Spokojenost se službou e-Portál a  
                                                                                                    e- Podání ČSSZ                                                                                   

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                      Zdroj: Vlastní zpracování                          

Z grafů vyplývá, že se službou e-OP je spokojeno nebo velmi spokojeno 83% respondentů  

a se službou e-Portál a e-Podání ČSSZ je spokojeno nebo velmi spokojeno 93% respondentů.               

 Graf 4.24 Spokojenost se službou                         Graf 4.25 Spokojenost se službami e-Health 
                    Daňový portál          

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                      Zdroj: Vlastní zpracování            

Z grafů vyplývá, že se službou Daňový portál je spokojeno nebo velmi spokojeno 79% 

respondentů a se službami e-Health jsou všichni občané spokojeni nebo velmi spokojeni.               
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  Graf 4.26 Spokojenost se službami e-Justice                Graf 4.27 Spokojenost se službami Katastru 
                                                                                                               nemovitostí 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                        Zdroj: Vlastní zpracování  

Z grafů vyplývá, že se službami e-Justice je spokojeno nebo velmi spokojeno 91% 

respondentů a se službami Katastru nemovitostí je spokojeno nebo velmi spokojeno 87% 

respondentů.                         

 Graf 4.28 Graf spokojenosti se službami                 Graf 4.29 Graf spokojenosti s Portálem veřejné 
                  e-Tržiště                                                                        správy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                        Zdroj: Vlastní zpracování                

Z grafů vyplývá, že se službou e-Tržiště jsou všichni občané spokojeni a s Portálem veřejné 

správy je spokojeno nebo velmi spokojeno 85% respondentů.                         
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  Graf 4.30 Spokojenost s portálem e-Pusa              Graf 4.31 Spokojenost s portálem Jednotný systém 
                                                                                                       dopravních informací 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                        Zdroj: Vlastní zpracování         

Z grafů vyplývá, že se službou e-Pusa je 50% občanů se službou spokojeno a se službou 

Jednotný systém dopravních informací je spokojeno nebo velmi spokojeno 89% respondentů. 

Spokojenost se službou e-Pusa může být zkreslena, neboť spokojenost s touto službou 

hodnotili pouze 2 respondenti. 

Graf 4.32 Spokojenost se službami měst a obcí  

 

Zdroj: Vlastní zpracování              

Z grafu vyplývá, že se službami měst a obcí je spokojeno nebo velmi spokojeno 86% občanů.                         
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● DROZD - Dobrovolnou registraci občanů České republiky při cestách do zahraničí,  

● ISPOP- Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, 

● Portál EIA -  Posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
7. Vyhodnocení otázky, zda je pro respondenty nabídka služeb e-Governmentu 

dostačující. 

Následující graf (viz Graf 4.33) znázorňuje hodnocení, zda je pro respondenty nabídka služeb 

e-Governmentu dostačující.  

 Graf 4.33 Hodnocení, zda je nabídka službeb e-Governmentu dostačující 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                       

V grafu lze vidět, že pro 61% respondentů (celkem 111 respondentů) je nabídka služeb  

e-Governmentu dostačující, pro 39% respondentů (celkem 71 respondentů) nabídka služeb  

e-Governmentu není dostačující. 

 V grafu (viz Graf 4.34) je vyhodnocení otázky dle povolání respondenta.   

  Graf 4.34 Hodnocení, zda je nabídka služeb e-Governmentu dostačující dle povolání respondenta 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                          
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Z grafu vyplývá, že nabídka služeb je nejméně dostačující pro podnikatele. Nabídku služeb  

e-Governmentu hodnotilo jako dostatečnou pouze 31% podnikatelů. V grafu lze vidět výrazný 

procentuální skok oproti jiným skupinám, které označili nabídku služeb jako dostačující.  

U ostatních kategorií více než 50% respondentů uvedlo, že je podle nich nabídka služeb  

e-Governmentu dostačující. 

V následujícím grafu (viz Graf 4.35) je vyhodnocení otázky dle velikosti sídla,  

ve které respondent žije.  

  Graf 4.35 Hodnocení, zda je nabídka služeb e-Governmentu dostačující dle  
                    velikosti sídla, ve které respondent žije 

 
Zdroj: Vlastní zpracování    

Nejvíce dostatečná je nabídka služeb e-Governmentu pro respondenty, kteří žijí v sídle  

od 2 000 – 20 000 obyvatel.  Nabídku služeb jako nedostatečnou hodnotili nejvíce 

respondenti, kteří žijí v sídle nad 100 000 obyvatel.                       

8. Vyhodnocení otázky, jaké další služby e-Governmentu by respondenti uvítali. 
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● nevím záleží jak se e-Government bude nadále rozvíjet a využívat, 

● nevím, protože neznám, 

● Estonský model (veškerá podání, veškerá komunikace, volby, nahlížení, atd.), 

● fungující technicky i právně, 

● možnost veškerou agendu řešit elektronicky bez front na úřadech, 

● plně propojení úřadu, 

● propojení všech složek, 

● registraci na Úřadu práce, propojenost úřadu a státních organizaci, 

● rozhodně zelektronizovat celkově, něco podobného, jak před časem zavedli  

na Slovensku, když má člověk OP s čipem a čtečku OP doma, může všechny věci 

vyřídit, kdy má čas a nemusí na úřad, 

● uvítal bych, aby uvedené služby v dotazníku opravdu fungovaly a byly využívány, 

eHealth a eJustice je zatím jen předmětem debat, v alespoň trochu smysluplném 

rozsahu neexistuje, 

● veškeré služby přes internet, 

● volby, automatizace daní a poplatků (popelnice, TV, rozhlas, dálnice, ...), 

● všechno, co se vyřizuje osobně na úřadě, 

● vyřízení všech dokladů: OP, řidičský průkaz, atd. 

● VZP, 

● zastávám názor, že úředníci jsou téměř zbyteční a většinu úřednických pozic by šlo 

nahradit roboty, nebo programy, 

● žádost o technické průkazy, jejich změny apod. po internetovém portálu. 

9. Vyhodnocení otázky, zda mají respondenti připomínky k nabídce a kvalitě 

služeb e-Governmentu. 

Odpověď na tuto otázku nebyla povinná. Odpovědi, které respondenti na tuto otázku 

uvedli, jsou: 

● ano, domnívám se, že ne všechny služby e-Governmentu jsou skutečně 100% 

funkční a užitečné, a že by skutečně nějakým zásadním způsobem občanům 

zjednodušovaly život; možná ušetřím čas běháním po úřadech, ale spoustu času  

a peněz (cena certifikátu pro elektronický podpis) zase ztratím při samotném 

vyřizování přístupů k těmto službám a stejně budu stále pro několik úřadů 

vyplňovat několik stejných formulářů a posílat těmto úřadům stejná data, která  

si tyto úřady klidně mohly jednoduše předat mezi sebou; a velice nesouhlasím  

s povinným využíváním služeb e-Governmentu - domnívám se, že by občan měl 

mít na výběr, jakým způsobem bude s úřady komunikovat a pokud chce stát 

občany k e-Governmentu přivést, ať vytváří skutečně funkční a užitečné služby a 

občanům prezentuje jejich výhody, 

● e-Recepty všude a brzy, 
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● chybí centrální místo propojení služeb, 

● je vyžadován certifikát, který má platnost 1 rok a tak se mi pro malou četnost 

návštěv jeho pořízení nevyplatí, 

● jen to, že je příliš byrokracie a úřadování obecně a e-Government to nevytrhne, 

 je tím postižen taky (stát už není pro lidi, se vším všudy), 

● měla by být bezplatná, 

● nedostatečná informovanost, 

● nesmyslné a nepoužitelné, extrémně finančně nákladné oproti papírové variantě, 

● neznalost úředníků v tomto směru, 

● neznám e-Government, 

● postrádám komplexnost a provázanost, 

● především bych změnil ukládání příchozích a odchozích zpráv z datových 

schránek zrušením 3 měsíčního limitu, případně zrušením poplatku za službu 

"datový trezor", 

● roztříštěnost, nejednotnost, různá úroveň, 

● většina služeb v e-Governmentu je zatím jen na papíře. 

10. Vyhodnocení otázky, jak jsou respondenti celkově spokojeni s nabídkou  

a kvalitou služeb e-Governmentu. 

Následující graf (viz Graf 4.36) zobrazuje celkovou spokojenost s nabídkou a kvalitou služeb 

e-Governmentu.  

 Graf 4.36 Celková spokojenost s nabídkou a kvalitou služeb e-Governmentu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování               

V celkovém hodnocení spokojenosti s nabídkou a kvalitou služeb e-Governmentu 68% 

uvedlo, že jsou s nabídkou a kvalitou služeb e-Governmentu spokojeni nebo velmi spokojeni. 
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11. Vyhodnocení otázky, zda by respondenti uvítali větší informovanost o službách 

 e-Governmentu. 

Následující graf (viz Graf 4.37) hodnotí počty respondentů, kteří by uvítali větší 

informovanost o službách e-Governmentu.  

 Graf 4.37 Počet respondentů, kteří by uvítali větší 
                    informovanost o službách e-Governmentu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                   

Z grafu vyplývá, že 84% respondentů (celkem 152 osob) by větší informovanost o službách  

e-Governmentu uvítalo.        

Následujícím graf (viz Graf 4.38) hodnotí počty respondentů, kteří by uvítali větší 

informovanost o službách e-Governmentu dle věku respondenta.  

 Graf 4.38 Počet respondentů, kteří by uvítali větší informovanost o službách e-Governmentu  
                   dle věku respondenta 

 
Zdroj: Vlastní zpracování           
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Z grafu lze vidět, že větší informovanost o službách e-Governmentu by uvítali především 

občané ve věku 61 a více let, což uvedli všichni respondenti v této věkové kategorii.           

12. Vyhodnocení otázky, zda respondenti mají elektronický občanský průkaz 

s čipem a zda je jedním z hlavních důvodů, proč ho nemají nutnost zaplatit 

poplatek 500 Kč. 

Následující graf (viz Graf 4.39) hodnotí, zda mají respondenti e-OP s čipem. V dalším grafu 

(viz Graf 4.40) je zobrazeno, zda je poplatek za e-OP s čipem jedním z hlavních důvodů,  

proč e-OP s čipem respondenti nemají. Na otázku, zda je jedním z hlavních důvodů, proč 

nemají e-OP s čipem nutnost zaplatit poplatek 500 Kč mohli odpovědět pouze respondenti,  

kteří uvedli, že e-OP s čipem nemají. 

Graf 4.39 Hodnocení, zda respondenti mají        Graf 4.40 Poplatek za e-OP jako důvod proč 
                    e-OP s čipem                                                         respondenti nemají e-OP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                      Zdroj: Vlastní zpracování              

V grafu lze vidět, že 67% respondentů (celkem 121 respondentů) nemá elektronický občanský 

průkaz s čipem a 19% respondentů (celkem 35 respondentů) neví, zda elektronický občanský 

průkaz má nebo ne. 

Pro 36% respondentů (celkem 43 respondentů) je jedním z hlavních důvodů proč nemají e-OP 

s čipem nutnost zaplatit poplatek 500 Kč. 

V následujícím grafu (viz Graf 4.41) je zobrazeno, zda je poplatek za e-OP s čipem jedním 

z hlavních důvodů, proč e-OP s čipem respondenti nemají dle věku respondenta. 
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  Graf 4.41 Poplatek za e-OP jako důvod proč respondenti nemají e-OP dle věku respondenta 

 
Zdroj: Vlastní zpracování               

V grafu lze vidět, že nutnost zaplatit poplatek 500 Kč za e-OP je jako jeden z hlavních 

důvodů proč e-OP nemají především pro věkové skupiny 61 a více let, kde tuto odpověď 

uvedlo 65% respondentů.                     

13. Vyhodnocení otázky, zda by respondenti uvítali elektronickou identifikaci  

a elektronické volby. 

Následující grafy hodnotí, zda by občané uvítali elektronickou identifikaci (viz Graf 4.42)  

a elektronické volby (viz Graf 4.43) 

 Graf 4.42 Elektronická identifikace                 Graf 4.43 Elektronické volby                       

 

Zdroj: Vlastní zpracování                                Zdroj: Vlastní zpracování         

Z grafů vyplývá, že elektronickou identifikaci by uvítalo 66% respondentů (celkem 121 

respondentů) a elektronické volby by uvítalo 70% respondentů (celkem 128 respondentů).  
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Následující grafy zobrazují, zda by respondenti uvítali elektronickou identifikaci (viz Graf 

4.44) a elektronické volby (viz Graf 4.45) dle kritéria, zda pobývali nebo nepobývali 

v zahraničí. 

   Graf 4.44 Elektronická identifikace                 Graf 4.45 Elektronické volby dle toho, zda 
                    dle toho, zda   respondent                                   respondent pobýval v zahraničí 
                    pobýval v zahraničí 

 
Zdroj: Vlastní zpracování                                    Zdroj: Vlastní zpracování       

Z grafů vyplývá, že elektronickou identifikaci by více uvítali respondenti, kteří nepobývali 

v zahraničí a elektronické volby by více uvítali respondenti, kteří v zahraničí pobývali  

nebo pobývají. Respondenti, kteří pobývají, nebo pobývali v zahraničí by více uvítali 

elektronické volby, než elektronickou identifikaci.                    

4.2. Zhodnocení nabídky a poptávky po službách e-Governmentu 

autorem práce 

I přesto, že v České republice je pro občana dostupných přes 700 služeb e-Governmentu, 

které jsou dle doložených statistik využívány každým rokem víc, je Česká republika 

v hodnocení „rozsahu a kvality služeb“ e-Governmentu podle OSN na 26. místě v rámci států 

Evropské unie a v hodnocení „Digitální veřejné služby“ podle Evropské komise na 24. místě 

v rámci států Evropské unie. Jistý podíl na hodnocení má i to, že služby e-Governmentu v ČR 

nejsou poskytovány komplexně, chybí provázanost úřadů a služby, které poskytují úřady, 

nemají stejnou úroveň.  
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Při pohledu do zahraničí se jako klíčovou službou, která by Českou republiku posunula 

v hodnocení OSN a Evropské komise na lepší pozici, se jeví služba elektronické identity, 

která už plně funguje například v Estonsku, které je udáváno jako vzor fungujícího  

e-Governmentu. Občané v této zemi prostřednictvím karty, která nese elektronickou identitu, 

vyřídí kromě svatby a prodeje domu, kdy je nutné navštívit úřad, vše online. Tato karta je 

navíc provázaná i se soukromým sektorem, takže si občané pomocí karty mohou koupit 

například i lístek na tramvaj. 

U nás se počítá s tím, že elektronickou identitu ponese e-OP s čipem. Jak vyplývá 

z dotazníkového průzkumu, 66% obyvatel by uvítalo elektronickou identitu,  

ale dle doložených statistik má e-OP s čipem zanedbatelný počet osob. Navíc je nyní 

elektronický občanský průkaz s čipem vydáván za poplatek 500 Kč, což je pro 36% obyvatel 

jeden z hlavních důvodů, proč nemají e-OP s čipem. Tuto skutečnost uvedli především 

občané ve věkové kategorii 61 a více let, pro něž je to nezanedbatelný výdaj navíc, byť se 

jedná o jednorázovou platbu. 

Větší polovina občanů, přesněji 59% občanů, jak vyplývá z průzkumu, elektronicky 

s veřejnou správou nekomunikuje. K elektronické komunikaci je nutné mít zřízenou datovou 

schránku nebo elektronický podpis. I přes stoupající zájem o tyto služby má datovou 

schránku, dle dotazníkového průzkumu, zřízenou pouze 24% občanů a elektronický podpis 

vlastní 15% občanů. 

Ačkoliv dle statistik vybrané služby využívá stále více lidí, z dotazníkového průzkumu plyne, 

že občané v průměru znají 9 služeb, ale v průměru využívají pouze 3 z celkového počtu 15 

služeb, které byly diskutované. Pouze 3 občané z celkového počtu 182 uvedli, že využívají  

i jiné služby e-Governmentu (jejich výčet je v kap.4.1.3 bod 6). Pouze u 8 z 15 diskutovaných 

služeb větší polovina občanů uvedla, že službu zná, což svědčí o nedostatečné informovanosti 

o službách e-Governmentu. 

Stát by měl více informovat o službách e-Governmentu a lépe prezentovat výhody, které 

používáním elektronických služeb plynou pro občana. Větší informovanost by uvítalo 84% 

občanů, ve věkové kategorii 61 a více let by větší informovanost uvítali všichni dotazovaní.  

O nedostatečné informovanosti svědčí také fakt, že občanů, kteří uvedli, že užívají e-OP bylo 

pouze 6, ale občanů, kteří uvedli, že mají e-OP s čipem bylo 26, což si navzájem odporuje.  

Další skutečností, která dokládá nedostatečnou informovanost o službách, je odpověď na 
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otázku, které další služby e-Governmentu by občané uvítali, kdy zazněla odpověď daňové 

přiznání (bez datové schránky), což učinit lze, jak bylo uvedeno v analýze služeb. 

Další problém, který souvisí s nedostatečným využíváním služeb, jsou poplatky, které jsou 

spojeny s užíváním služeb e-Governmentu, na které upozornilo více občanů. Jedná  

se o poplatky spojené s pořízením certifikátu pro elektronický podpis, spojené s užíváním 

datového trezoru i s pořízením e-OP s čipem. 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že občané mají zájem o další služby e-Governmentu. 

Nabídku e-Governmentu jako nedostatečnou zhodnotilo 39% občanů. Nabídku služeb  

e-Governmentu jako nedostatečnou zhodnotili nejvíce občané, kteří jsou podnikatelé  

a občané, kteří žijí v sídle nad 100 000 obyvatel. Občané uvedli mnoho služeb, které  

by uvítali (jejich výčet je v kap. 4.1.3. bod 8). Taktéž by uvítali službu elektronické 

identifikace, jak již bylo zmíněno, tak i elektronické volby. O elektronické volby by 

především stáli občané, kteří žijí nebo žili delší dobu v zahraničí.  

Z průzkumu také vyplývá, že 68% obyvatel je celkově s nabídkou a kvalitou služeb 

spokojeno nebo velmi spokojeno. U všech 15 hodnocených služeb větší polovina občanů 

uvedla, že jsou se službou spokojeni nebo velmi spokojeni. I přes pozitivní hodnocení 

spokojenosti se stávajícími službami se objevilo i mnoho výtek (jejich výčet je v kap. 4.1.3. 

bod 9), které by mohly vést ke zlepšení kvality poskytování služeb, a tím pádem i k většímu 

využívání služeb občany.  

Občané více znají, jak vyplývá z dotazníkového průzkumu, pojem elektronizace veřejné 

správy než pojem e-Government, což jistě souvisí s tím, že stále mnoho občanů neumí 

anglicky. Největší znalost těchto pojmů, jak se dalo očekávat, je u občanů, kteří jsou 

zaměstnanci veřejné správy. 

I přes veškeré výhody, které služby e-Governmentu mají, je nutné ponechat na občanech 

možnost volby, zda tyto služby chtějí využívat, neboť jak vyplývá z průzkumu, s PC neumí 

4% občanů a 5% občanů se nemá možnost denně připojit k internetu, což je pro využívání 

služeb e-Governmentu nezbytné.  

Abychom obstáli v konkurenci států Evropské unie v hodnocení nabídky a kvality služeb  

e-Governmentu, je nutné nabídku služeb e-Governmentu neustále rozšiřovat a inspirovat  

se státy, u kterých e-Government funguje lépe než u nás. 
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Pro zlepšení poptávky služeb e-Governmentu v ČR je nutné rozšiřovat a vylepšovat nabídku 

služeb e-Governmentu, informovat občany o službách e-Governmentu a služby  

e-Governmentu občanům poskytovat bezplatně. 
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5. Závěr 

Služby e-Governmentu přináší velké výhody, především v úspoře času, jak pro občana, tak 

pro zaměstnance veřejné správy. Díky službám e-Governmentu mohou občané komunikovat 

s veřejnou správou a získávat informace z pohodlí domova, bez toho, aniž by navštívili úřad a 

čekali ve frontě. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit služby e-Governmentu v ČR z hlediska nabídky 

a poptávky. V práci byla provedena analýza služeb e-Governmentu v ČR, podle metodiky 

OSN a Evropské komise byl porovnán stav služeb e-Government v ČR se státy Evropské unie 

a byl proveden dotazníkový průzkum, kterým byl zjištěn postoj občanů ke službám  

e-Governmentu. Cíl bakalářské práce byl splněn. 

Nabídka služeb se v ČR neustále rozrůstá. Nyní existuje přes 700 služeb e-Governmentu  

na všech úrovních veřejné správy. Taktéž neustále dochází k inovacím u stávajících služeb  

e-Governmentu. I přes tuto skutečnost se Česká republika v hodnocení služeb e-Governmentu  

v rámci států Evropské unie dle OSN umístila na 26. místě a dle hodnocení Evropské komise 

na 24. místě, neboť v ČR chybí klíčové služby, které již fungují v zahraničí, jako je například 

elektronická identifikace.  

Z doložených statistik zájem občanů o služby e-Governmentu neustále stoupá, ale i přesto 

nabízené služby nejsou využity dostatečně. Z dotazníkového průzkumu vyplývá, že občané 

v průměru využívají pouze 3 služby z 15 uvedených. Elektronicky s veřejnou správou 

nekomunikuje 59% občanů, několikrát za rok elektronicky s veřejnou správou komunikuje 

18% občanů a častěji než několikrát za rok elektronicky komunikuje pouze 23% občanů.   

Hlavní problémy, které vyplynuly z dotazníkového průzkumu, jsou nedostatečná 

informovanost o službách e-Governmentu a možnostech jejich využívání, a také poplatky 

spojené s užíváním služeb e-Governmentu, na které upozornilo více občanů. Větší 

informovanost o službách e-Governmentu by uvítalo 84% občanů, především ve věkové 

kategorii 61 a více let. 

Občané mají zájem o nové služby e-Governmentu. Nabídku služeb e-Governmentu jako 

nedostatečnou označilo 39% občanů. Nabídku služeb jako nedostatečnou označili nejvíce 

občané, kteří jsou podnikatelé. V rámci dotazníkového průzkumu občané uvedli mnoho 

konkrétních služeb, které by uvítali. Mezi odpověďmi zazněla i služba elektronická 

identifikace, kterou by uvítalo 66% občanů a elektronické volby, které by uvítalo 70% 
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občanů. Elektronické volby by uvítali především občané, kteří žijí nebo delší dobu žili 

v zahraničí. I přes všechny tyto skutečnosti 68% občanů uvedlo, že jsou s nabídkou a kvalitou 

služeb e-Governmentu spokojeni. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je nutné nabídku služeb e-Governmentu neustále 

rozšiřovat a vylepšovat, abychom obstáli v konkurenci států Evropské unie. Taktéž je nutné 

občany o službách e-Governmentu informovat a poskytovat jim tyto služby bezplatně.  

 

  



81 
 

Seznam použité literatury 

Odborné publikace: 

[1]  HALÁSEK Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: OPTYS. 2007.  

            ISBN 80-85819-60-0 

[2]    HALÁSKOVÁ Martina a KOVÁŘ Jiří. Veřejná ekonomika a veřejná správa. 1. vyd. 

            Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0587-1 

[3]     HORZINKOVÁ Eva a NOVOTNÝ Vladimír. Základy organizace veřejné správy  

            v    ČR. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-096-3. 

[4]   LIDINSKÝ V., ŠVARCOVÁ I., BUDIŠ P., LOEBL Z., PROCHÁZKOVÁ B. 

           eGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2008.  

           ISBN 978-80-247-2462-1 

[5]   MATES Pavel a SMEJKAL Vladimír. E-government v českém právu. 1.vyd. Praha: 

           Linde Praha, 2006. ISBN 80-7201-614-8 

[6]  MATES Pavel a SMEJKAL Vladimír. E-government v České republice: Právní a  

             technologické aspekty. 2. vyd. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-36-6 

[7]  POMAHAČ Richard a kolektiv. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2003.  

978-80-7400-447-6 

[8]  ŠPAČEK David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-261-8 

[9]  ŠTĚDROŇ Bohumír. Úvod do eGovernmentu: Právní a technický průvodce. 1.vyd. 

Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 978-80-87041-25-3. 

[10]  UNITED NATIONS. UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2016 [online]. 

New York, 2016. ISBN: 978-92-1-123205-9. Dokument dostupný na: 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf 

Elektronické dokumenty: 

[11]  ADVICE. Portál veřejné správy – transakční a informační část (4. Díl) [online].  

2001 – 2015. [2. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://2011-2015.isvs.cz/portal-

verejne-spravy-transakcni-a-informacni-cast-4-dil/ 



82 
 

[12]  ASOCIACE KRAJŮ ČR. ePusa [online]. 2003-2017. [31. 11. 2016] Dokument 

dostupný na: http://www.epusa.cz/ 

[13]  BUSINESSWORLD.CZ. Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR spuštěn 

[online]. 2011. [5. 12. 2016]. Dokument dostupný na: 

http://businessworld.cz/aktuality/agendovy-portal-ministerstva-zdravotnictvi-cr-

spusten-8000 

[14]  ČESKÁ POŠTA. Časová razítka [online]. 2016. [8. 2. 2017]. Dokument dostupný na: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/certifikacni-autorita-postsignum/casova-razitka 

[15]   ČESKÁ POŠTA s.p.. Výroční zpráva 2015 [online]. 2016. [16. 1. 2017]. Dokument 

dostupný na: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/3748054/Ceska_posta_VZ-

2015.pdf/b4e3c6d7-c6b1-41c3-a38d-bd6c06f57d68 

[16]  ČESKÁ POŠTA s.p.. Výroční zpráva [online]. 2016. [5. 3. 2017]. Dokument dostupný 

na: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/3748054/Ceska_posta_VZ-

2015.pdf/b4e3c6d7-c6b1-41c3-a38d-bd6c06f57d68 

[17]  ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. O ePortálu ČSSZ [online]. 2017. 

[18. 2. 2017]. Dokument dostupný na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/uvodem 

[18]  ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Služby pro pojištěnce [online]. 

2017. [17. 1. 2017]. Dokument dostupný na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-

pro-pojistence 

[19]  ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Způsoby elektronického podání 

pro zaměstnavatele [online]. 2017. [17. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/e-podani-zamestnavatel/e-podani-

zamestnavatel.htm 

[20]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Nahlížení do KN [online]. 

2004-2017. [9. 12. 2016] Dokument dostupný na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

[21]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Poskytování údajů z KN 

[online]. 2016. [9. 12. 2016] Dokument dostupný na: http://cuzk.cz/Katastr-

nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Poskytovani-udaju-z-KN.aspx 



83 
 

[22]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Výstupy z KN poskytované 

prostřednictvím Dálkového přístupu [online]. 2016. [9. 12. 2016] Dokument dostupný 

na:  http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-

pristup/Vystupy-z-KN-poskytovane-prostrednictvim-DP.aspx 

[23]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Základní informace o Službě 

sledování změn [online].  2016. [9. 12. 2016] Dokument dostupný na: 

http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-

zmen/Zakladni-informace-o-Sluzbe-sledovani-zmen/Sluzba-sledovani-zmen-v-

katastru-nemovitosti.aspx 

[24]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Statistiky [online]. 2017. 

         [25. 3. 2017]. Dokument dostupný na:  http://services.cuzk.cz/statistiky/vdp.asp 

[25]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Výroční zprávy ČÚZK – 

souhrnné informace. [online]. 2017. [25. 3. 2017] Dokument dostupný na: 

http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-

zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx 

[26]  eGOV. Český eGovernment pod kritikou ICT Unie a iniciativy e202020. Které firmy 

podporují ICT Unii?[online]. 2014. [2. 2. 1017] Dokument dostupný na: 

http://www.egov.cz/clanky/cesky-egovernment-pod-kritikou-ict-unie-a-iniciativy-

e202020-ktere-firmy-podporuji-ict-unii 

[27]  EGOVERNMENT.EUWEB.CZ. Symboly eGovernmentu. 2017. [2. 2. 2017] 

Dokument dostupný na: http://egovernment.euweb.cz/4.html 

[28]  EUROPEAN COMMISION. Progress by country [online]. 2016. [10. 2. 2017] 

Dokument dostupný na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/progress-country 

[28]  eZDRAV.cz. Základní informace pro zákazníky [online]. 2016. [22. 2. 2017]. 

Dokument dostupný na: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky 

[30]  eZDRAV.cz. Slovník pojmů [online]. 2017. [22. 2. 2017] Dokument dostupný na: 

http://www.ezdrav.cz/slovnik-pojmu/ 



84 
 

[31]  FINANČNÍ SPRÁVA. Elektronická podání pro finanční správu [online]. 2013-2016. 

[21. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-

elektronicky/danovy-portal/elektronicka-podani-pro-financni-spravu 

[32]  FINANČNÍ SPRÁVA. Počty podání EPO [online]. 2013-2017. [21. 1. 2017].  

Dokument dostupný na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-

portal/pocty-podani-epo 

[33]  FINANČNÍ SPRÁVA. Výroční zpráva [online]. 2013 – 2017. [21. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-

sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/2015 

[34]  FINANČNÍ SPRÁVA. Daňová informační schránka [online]. 2013-2016.  

[21. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-

elektronicky/danovy-portal/danova-informacni-schranka 

[35]  FINANČNÍ SPRÁVA. Základní informace pro zákazníky [online]. 2013 - 2016.  

[21. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-

pro-zakazniky 

[36]  MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. CO JSOU E-TRŽIŠTĚ [online]. 2012. 

[2. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-

a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy/Co-jsou-e-trziste 

[37]  MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Materiály ke stažení [online]. 2012. 

[2. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-

a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy/Materialy-ke-stazeni 

[38]  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Státní politika v elektronických 

komunikacích - Digitální Česko v. 2.0. Databáze strategií. [online]. 2017. [2. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/digices

ko2.pdf 

[39]  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. infoSoud [online]. 2008. [8. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: http://www.reformajustice.cz/ejustice/info-soud.html 



85 
 

[40]  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. infoJednání [online]. 2008. [8. 1. 2017].  

Dokument dostupný na: http://www.reformajustice.cz/ejustice/info-jednani.html 

[41]  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Judikatura [online]. 2008. [8. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: http://www.reformajustice.cz/ejustice/judikatura.html 

[42]  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. eTrestní řízení [online]. 2008. [8. 1. 2017].  

Dokument dostupný na: http://www.reformajustice.cz/ejustice/trestni-rizeni.html 

[43]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Strategie realizace Smart Administration 2007-2015 

[online]. 2017. [2. 3. 2017]. Dokument dostupný na: https://www.databaze-

strategie.cz/cz/MV/strategie/strategie-realizace-smart-administration-2007-2015 

[44]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Elektronické služby eGovernmentu [online]. 2008. 

[1. 2. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.mvcr.cz/clanek/elektronicke-sluzby-

egovernmentu.aspx 

[45]  MINISTERSTVO VNITRA. Slovník pojmů [online]. Česká pošta, 2011. [28. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-

schrankach/slovnik-pojmu 

[46]   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Nové funkcionality Poštovní datové zprávy. [online]. 

2011. [15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

https://www.datoveschranky.info/scripts/detail.php/-

/asset_publisher/TqwhlhXmQJUd/content/nove-funkcionality-postovni-datove-zpravy 

[47]   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Lednové novinky v datových schránkách [online]. 

2012. [15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

https://www.datoveschranky.info/scripts/detail.php/-

/asset_publisher/TqwhlhXmQJUd/content/lednove-novinky-v-datovych-schrankach 

[48]   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Nové funkcionality v datových schránkách [online]. 

2012. [15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

https://www.datoveschranky.info/scripts/detail.php/-

/asset_publisher/TqwhlhXmQJUd/content/nove-funkcionality-v-datovych-schrankach 

 



86 
 

[49]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Co jsou datové schránky [online]. 2016.  

[15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-

schrankach/co-jsou-datove-schranky 

[50]   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Hexagon efektivní veřejné správy [online]. 2016.  

[2. 3. 2017] Dokument dostupný na: 

http://www.smartadministration.cz/clanek/hexagon-efektivni-verejne-spravy.aspx 

[51]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Typy datových schránek [online]. 2016.  

[15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: https://www.datoveschranky.info/zakladni-

informace/typy-datovych-schranek 

[52]  MINISTERSTVO VNITRA. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy   [online]. 2016. [6. 2. 2017] Dokument dostupný na: 

http://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-

systemech-verejne-spravy.aspx 

[53]   MINISTERSTVO VNITRA. Poštovní datová zpráva [online]. 2016.  

[15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: https://www.datoveschranky.info/aditivni-

sluzby/postovni-datova-zprava 

[54]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Jaké služby poskytuje Czech POINT [online]. 2017. 

[13. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/ 

[55]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Osobní doklady [online]. 2017. Dokument dostupný 

na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx 

[56]   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Statistiky CzechPOINT [online]. 2017. [13. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: http://www.czechpoint.cz/public/statistiky-a-

informace/statistiky-czp/ 

[57]  MINISTERSTVO VNITRA. Portál veřejné správy [online]. 2017. [13. 1. 2017]. 

Dokument dostupný na: http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 

[58]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. O smart administration [online]. 2017. [2. 3. 2017] 

Dokument dostupný na: http://www.smartadministration.cz/clanek/o-smart-

administration-smart-administration.aspx 



87 
 

[59]  MINISTERSTVO VNITRA ČR. Jednotný systém dopravních informací [online]. 

2017. [19. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.mvcr.cz/clanek/jednotny-

system-dopravnich-informaci.aspx 

[60]   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 

republiky pro období 2014-2020. Databáze strategií. 2017. [26. 1. 2017]. Dokument 

dostupný na: 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/strategi

cky_ramec_rozvoje_vs_finalni-_verze_dle_usn._21_ze_dne_14.1.2015_.pdf 

[61]  PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY. Plzeňská karta [online]. 2016.  

[26. 1. 2017].  Dokument dostupný na: http://www.plzenskakarta.cz/plzenska-

karta/pro-koho-je-urcena/ 

[62]   SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Registr osob [online]. 2010 - 2017.  

[27. 1. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.szrcr.cz/registr-osob 

[63]   SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Registr obyvatel [online]. 2010 – 2017.  

[15 2. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.szrcr.cz/registr-obyvatel 

[64]   SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Registr práv a povinností [online]. 2010 – 

2017. [15. 2. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-

povinnosti 

[65]   SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Registr územní identifikace, adres a 

nemovitostí [online]. 2010 – 2017. [15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

http://www.szrcr.cz/registr-uzemni-identifikace-adres-a-nemovitosti 

[66]  SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Informační systém základních registrů 

[online]. 2010 - 2017. [15. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

http://www.szrcr.cz/informacni-system-zakladnich-registru 

[67]  SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Výroční zpráva [online]. 2010-2017.  

[5. 3. 2017]. Dokument dostupný na: http://www.szrcr.cz/sprava-zakladnich-

registru/vyrocni-zpravy 

 



88 
 

[68]   ÚŘAD VLÁDY ČR. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu [online]. Databáze 

strategií. 2017. [26. 1. 2017]. Dokument dostupný na: 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/ma_kor

n9yakxshl_rev_2-fin.pdf 

[69]   VLÁDA ČR. Historie minulých vlád [online]. 2016. [26. 1. 2017]. Dokument 

dostupný na:     https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-

informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089/ 

[70]  VLÁDA ČR. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy. Databáze strategií. 2017.  

[26. 1. 2017]. Dokument dostupný na:  

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/strategi

e-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy.pdf 

[71]  VLASÁK Petr. Česká informační politika včera a dnes [online]. 2011. [26. 11. 2016]. 

Dokument dostupný na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/1/ceska-informacni-politika-

vcera-a-dnes.html?page_id=811 

[72]  VOJÍKOVÁ Martina. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce  [online]. 2016. [28. 12. 2016]. Dokument dostupný na: 

http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=43221 

 Právní předpisy: 

[73]  Vyhláška č. 496 ze dne 29. července 2004, o elektronických podatelnách. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2004, částka 171, s. 2578-2582. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-496 

[74]   Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2580. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 

[75]  Zákon č. 111 ze dne 26. 3. 2009, o základních registrech. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2009, částka 33, s. 1267-1270. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111 

 



89 
 

[76]  Zákon č. 127 ze dne 22. února 2005, o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2005, částka 43, s. 1330-1335. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127 

[77]  Zákon č. 227 ze dne 29. června 2000, o elektronickém podpisu. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2000, částka 68, s. 3290-3295. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-227 

[78]  Zákon č. 297 ze dne 24. Srpna 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 115, s. 4466. Dokument 

dostupný na: https://zakonyprolidi.cz/cs/2016-297 

[79]  Zákon č. 300 ze dne 17. července 2008, o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 98,  

4491-4494. Dokument dostupný na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300 

[80]  Zákon č. 328 ze dne 30. listopadu 1999, o občanských průkazech. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 1999, částka 107, s. 7450. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-328 

[81]  Zákon č. 365 ze dne 14. září 2000, o informačních systémech veřejné správy a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2000, částka 99, s. 4666-4670. Dokument dostupný na: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365 

[82]  Zákon č. 499 ze dne 23. září 2004, zákon o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 173, s. 9742-9799. 

Dokument dostupný na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499 

Interní zdroje: 

[83]  ASOCIACE KRAJŮ ČR, PhDr. Andrea Patočková. E-mail. 9.3.2017 

[84]  ČESKÁ POŠTA s.p., Kateřina Koubová. E-mail. 7.3.2017 

[85]  ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, Ing. Pavel Slováček. E-mail.  

29. 3. 2017 



90 
 

[86]  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ, Jarmila Daňková. E-mail.  

25. 3. 2017 

[87]  FINANČNÍ SPRÁVA, Ing. Petra Petlachová. E-mail. 23. 3. 2017 

[88]  MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Voříšková Romana. E-mail.  

5. 4. 2017 

[89]  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR, Mgr. Jaroslav Rozsypal. E-mail. 10. 3. 

2017 

[90]  MINISTERSTVO VNITRA ČR, Mgr. Tomáš Požár. E-mail. 13. 3. 2017 

[91]  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC V ČR, Bc. Marie Soldánová. E-mail. 6.3.2017 

[92]  STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV, Ing. Alžběta Růžková. Doporučený 

dopis. 17. 3. 2017 

 

 

  



91 
 

Seznam zkratek 

CZEPOS Sítě permanentních stanic GNSS pro určování polohy 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální  

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

DIS  Daňová informační schránka 

DP  Dálkový přístup 

DPH  Dan z přidané hodnoty 

EGDI  E-Government Development Index 

EET  Elektronická evidence tržeb 

E-OP  Elektronický občanský průkaz 

EPO  Elektronické podání 

ESIF  Evropský strukturální a investiční fond 

EU  Evropská unie 

FO  Fyzická osoba 

G2B  Government-to-business 

G2C  Government-to-citizen 

G2G  Government-to-government 

HPN  Hlášení pracovní neschopnosti 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IČO  Identifikační číslo 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

IS  Informační systém 

ISDS  Informační systém datových schránek 

ISVS  Informační systém veřejné správy 

KN  Katastr nemovitostí 

OSN  Organizace spojených národů 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

PO  Právnická osoba 

ROB  Registr obyvatel 

ROS  Registr osob 

RPP  Registr práv a povinností 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SA  Smart Administration 
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SIKP  Státní informační a komunikační politika 

SIP  Státní informační politika 

SZR  Správa základních registrů 

ÚOSS  Ústřední orgán státní správy 

ÚVIS  Úřad pro veřejné informační systémy 

VDP  Vzdálený dálkový přístup 

VREP  Veřejné rozhranní pro e-Podání 

VZ  Veřejná zakázka 

XML  Extensible Markup Language 

ZAREP Zaručený elektronický podpis 

ZR  Základní registry 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1    Dotazníkový průzkum 

  



Přílohy 

Příloha č. 1   Dotazníkový průzkum 

Dotazníkový průzkum 

1) Setkali jste se s pojmem e-Government? 
        Ano    
        Ne  
 

2) Setkali jste se s pojmem elektronizace veřejné správy? 
        Ano 
        Ne 
 

3) Jak často komunikujete s veřejnou správou elektronicky? 
        Nekomunikuji elektronicky 
        Denně 
        Několikrát týdně 
        Několikrát měsíčně 
        Několikrát za čtvrt roku 
        Několikrát za půl roku 
        Několikrát za rok 
 

4) Zvládáte ovládat počítač? 
        Ano  
        Ne 
 

5) Máte možnost se denně připojit k internetu? 
        Ano   
        Ne  
 

6) Které služby znáte, využíváte a jak jste s nimi spokojeni? (Spokojenost hodnoťte 
pouze v případě, že danou službu využíváte)  
CzechPOINT 
       Neznám 
       Znám, nevyužívám 
       Znám, využívám 
                Velmi spokojen 
                Spokojen  
                Nespokojen    
                Velmi nespokojen 
 
 
 



 Datová schránka 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Základní registry 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen 
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Elektronický podpis 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Elektronické občanské průkazy 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
e-Portál a e-Podání ČSSZ 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 



Daňový portál Finanční správy  
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Služby e-Health  
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen 
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Služby e-Justice 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Služby Katastru nemovitosti  
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
e-Tržiště 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 



Portál veřejné správy 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
ePusa 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Jednotný systém dopravních informací 
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 
Služby měst a obcí  
        Neznám 
        Znám, nevyužívám 
        Znám, využívám 
                 Velmi spokojen     
                 Spokojen     
                 Nespokojen    
                 Velmi nespokojen 
 

7) Využíváte i jiné služby e-Governmentu. Pokud ano, jaké? 
 
 

8) Je podle Vás nabídka služeb e-Governmentu v ČR dostačující? 
        Ano   
        Ne  
 
 



9)  Uvítali byste i další služby e-Governmentu ? Pokud ano, jaké? 
 
 

10) Máte nějaké připomínky k nabídce elektronických služeb a jejich kvalitě? Pokud ano, 
jaké? 
 

 
11) Jak jste celkově spokojeni s nabídkou a kvalitou elektronických služeb? 

           Velmi spokojen     
           Spokojen 
           Nespokojen 
           Velmi nespokojen        
               

12) Uvítali byste větší informovanost o elektronických službách? 
        Ano   
        Ne  
 

13) Máte elektronický občanský průkaz s čipem? 
        Ano   
        Ne  
       Nevím 
 

14)  Jedním z hlavních důvodů, proč nemám elektronický občanský průkaz s čipem je 
nutnost zaplatit poplatek ve výši 500 Kč. 
        Ano   
        Ne  
       Nevím 
 

15) Uvítali byste elektronickou identifikaci? 
        Ano   
        Ne  
 

16) Uvítali byste možnost volit elektronicky? 
        Ano   
        Ne  
 

17) Pohlaví: 
        Muž 
        Žena 
 

18) Věk: 
       15-26 
       27-45 



       46-60 
       61 a více 
 

19) Povolání: 
        Student 
        Zaměstnanec 
        Podnikatel 
        Zaměstnanec veřejné správy 
        Důchodce 
 

20) Velikost sídla, ve kterém žijete: 
        Do 2 000 obyvatel 
        2 000-20 000 obyvatel 
        20 000-100 000 obyvatel 
        Více než 100 000 obyvatel 
 

21) Vzdělání: 
        Základní 
        Střední odborné (výuční list) 
        Střední s maturitou 
        Vyšší odborné 
        Vysokoškolské 
 

22) Žijete nebo žili jste delší dobu v zahraničí? 
        Ano   
        Ne  

 

  


