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Anotace 

Ve své bakalářské práci se zabývám elektronickou evidencí registru řidičů Eliška, 

která je informačním systémem Ministerstva dopravy České republiky a aplikací eTesty, 

která slouží k provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění. Úkolem této práce je 

zpracovat souhrnný přehled elektronické evidence Eliška a aplikace eTesty. První část 

práce obsahuje výčet položek registru řidičů. Následuje popis původní elektronické 

evidence registru řidičů. Dále je popsána současná elektronická evidence registru řidičů. 

V další části se věnuji popisu aplikace eTesty. Práce se zabývá strukturou programů a 

navrhuje změny pro obě aplikace pro efektivnější práci uživatelů. V závěru práce navrhuji 

propojení obou aplikací. 

 

Klí čová slova: elektronická evidence, aplikace eTesty, informační systém, registr řidičů 

 

Summary 

My bachelor’s thesis refers to an electronic database of drivers register called 

Eliška which is an information system of Ministry of Transport of the Czech Republic and 

application called eTests that is used to execute tests by applicants for driving licences. 

The objective of the thesis is to create an overview of electronic database Eliška and 

application eTests. The first part covers the range of drivers register entries. It is followed 

by a description of the former electronic record of drivers register. Then the contemporary 

electronic database of drivers register is explained. The next part addresses to the 

description of eTests application. The thesis deals with programme structure and suggests 

changes for both of the applications to make them more efficient for users. In the 

conclusion part I propose to interconnect both of the applications.  

 

Keywords: electronic database, eTests applications, information system, drivers register 
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SEZNAM  POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CRŘ   Centrální registr řidičů 

CŘP   Cizí řidičský průkaz 

Č.j.   Číslo jednací 

DOS   Diskový operační systém 

EKŘ   Evidenční karta řidiče 

EŘ   Evidence řidičů 

HARM. KÓD  Harmonizační kód 

ICZ   společnost nabízející integrovaná softwarová a síťová řešení 

IS   Informační systém 

JIS   Jednotný informační systém 

LOG   Logistika  

MDČR, MD  Ministerstvo dopravy České republiky 

MŘP   Mezinárodní řidičský průkaz 

NKÚ   nauka, konstrukce, údržba 

OPZŘ   Osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PC   Personal computer (počítač určený pro použití jednotlivcem) 

POUA   Profesní osvědčení učitele autoškoly 

PPZŘ   Profesní průkaz způsobilosti řidiče 

PVS   Portál veřejné správy 

RŘ   Registr řidičů 

RT   Rejstřík trestů 

ŘO   Řidičské oprávnění 

ŘP   Řidičský průkaz 

STC   Státní tiskárna cenin 

VP   Vyhlášení pátrání 

WWW rozhraní Webová stránka 

WYSE   Terminály s operačním systémem 

XML   Jazyk pro výměnu dat mezi aplikacemi 

ZŘMV   Zákaz řízení motorových vozidel 
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1 ÚVOD 

 Mnoho agend je v dnešní době vedeno pomocí informačních technologií, které jsou 

provozovány pomocí informačních systémů. Stále více se zvyšují požadavky společnosti 

na rozšiřování funkčnosti a zjednodušení práce informačních systémů.  

Agenda registru řidičů byla do roku 1994 vedena manuálně, následně byla tato 

agenda převedena do elektronické podoby a provozovala se na terminálech WYSE. 

V současné době je agenda registru řidičů vedena pomocí elektronické evidence Eliška. 

Žadatelé o řidičská oprávnění do nedávné doby prováděli zkoušky o řidičská oprávnění 

pouze fyzicky a od 1.7.2006 je vykonávají prostřednictvím aplikace eTesty.  

Ve své práci popisuji informační systém registru řidičů Eliška a informační systém 

eTesty, který slouží k provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění. Aplikace eTesty  

se skládá ze dvou částí, eTesty – Komisař a eTesty – Žadatel. Prostřednictvím části eTesty 

– Žadatel jsou realizovány zkoušky (testy) žadatelů o řidičská oprávnění. Část eTesty – 

Komisař je určená pro správu a přidělování zkušebních testů zkušebním komisařem.  

Původním cílem projektu „Centrální registr řidičů“ bylo centralizovat agendu evidence 

řidičů, následně vznikla nutnost celý projekt akcelerovat, neboť byla přijata novela 

silničního zákona č. 361/2000 Sb., kterou se zavedl systém bodového hodnocení řidičů      

a bylo nutné pracovat v novém systému, který byl pojmenován po slavné české závodnici 

Elišce Junkové. Centrální registr řidičů je informačním systémem veřejné správy. 

V první časti se zabývám obsahem registru řidičů, následně krátce popisuji 

předchozí elektronickou evidenci WYSE. V další části popisuji současný informační 

systém registru řidičů Eliška. V další části popisuji informační systém zkušebních 

komisařů eTesty – Komisař. U obou aplikací navrhuji změny určitých položek, které       

by usnadnily a zefektivnily práci úředníků. 

V závěru bakalářské práce se zabývám vzájemným propojením elektronické 

evidence Eliška a aplikace eTesty, které by přispělo k urychlení zpracování žádostí 

žadatelů o řidičská oprávnění a k usnadnění práce uživatelů. 

 

 

 



 Eva Krištofičová: Elektronická evidence RŘ s vazbou na eTesty   

2009    2 

2 OBSAH REGISTRU ŘIDIČŮ 

Registr řidičů 

Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním 

systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů      

je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona. [3] 

 

Centrální registr řidičů 

Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena                  

v centrálním registru řidičů (dále jen „centrální registr“), který je informačním systémem, 

jehož správcem je ministerstvo.  Centrální registr je informačním systémem veřejné správy 

podle zvláštního zákona.  

V centrálním registru jsou Ministerstvem dopravy zpracovávány údaje předávané 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů. [3] 

 

Registr řidičů se skládá z následujících patnácti částí : 

a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu, 

b) evidenci vydaných řidičských průkazů, 

c) evidenci skupin a podskupin udělených řidičských oprávnění, 

d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů, 

e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem 

nebo řidičský průkaz Evropských společenství, 

f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, 

g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 

h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu 

bodů, 

i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a jejich navrácení, 
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j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených 

soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky, 

k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů              

a mezinárodních řidičských průkazů, 

l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů             

a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození 

nebo zničení řidičského průkazu, 

m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo 

neupotřebitelné, 

n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění, 

o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu 

jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který  

je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného 

cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem. [3] 

. 

Výše uvedené údaje jsou vedeny v evidenčních kartách řidičů. Evidenční kartu 

řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje 

následující požadavky: 

a) zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi 

jednotlivými evidovanými řidiči navzájem, 

b) zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně, 

c) jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na 

přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku, 

d) tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

e) zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným 

zásahům, 

f) po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v 

evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v 

písmenu e). [4] 
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3 ROZBOR PŮVODNÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE WYSE 

Registr řidičů měl manuální evidenci. V roce 1990 byl na Ministerstvu vnitra 

zpracován projekt  JIS - jednotný informační systém státní správy, který již zahrnoval 

integraci správních evidencí. JIS byl stavěn dvoustupňově okres – centrum. Realizace byla 

zahájena v roce 1991 na terminálech WYSE, formou poskytnutí dat na všechny okresy      

a tam provedení jejich revize, doplnění a oprav z manuálních evidencí. Všechny provedené 

úpravy se promítaly do centra. Tyto revize byly ukončeny přibližně v roce 1994. V té době 

provozovala na okresní úrovni všechny tyto evidence Policie ČR. 

První interaktivní IS byly realizovány na výkonném sálovém počítači se sítí 

jednoduchých terminálů schopných realizovat pouze znakovou komunikaci. [1] Systémy 

WYSE pracovaly v programu DOS s černobílou grafikou (viz obr. 1) a jednotlivé úkony  

se prováděly pomocí klávesnice. 

 

 
Obrázek 1: Uživatelské rozhraní – WYSE  Zdroj: [7] 

 

Systém WYSE měl obtížnou správu, nedovoloval zobrazit grafická data (např. fotografie), 

měl rozptýlená data – zpožděnou vazbu napříč celým teritoriem, problematickou ochranu  

a nebyla zajištěna konzistence informací. 

Novela silničního zákona od 1. července 2006, která mimo jiné zavedla bodový 

systém hodnocení dopravních přestupků si vyžádala nový informační systém s názvem 

Eliška. Systém nese jméno legendární prvorepublikové automobilové závodnice Elišky 

Junkové, která proslula svým smyslem pro fair play a ohleduplnost při řízení. 
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4 ROZBOR ELEKTRONICKÉ EVIDENCE ELIŠKA  

4.1 Charakteristika aplikace 

Aplikace Evidence řidičů slouží k evidenci veškeré agendy spojené s evidencí 

řidičů a přestupků v souladu se zákonem, zejména se zákony č. 361/2000 Sb., č. 365/2000 

Sb. a č. 101/2000 Sb.. 

Aplikace Evidence řidičů má sloužit především k udržování údajů o řidičích           

a neřidičích, informací o řidičských oprávněních, o řidičských průkazech a mezinárodních 

řidičských průkazech, o přestupcích a jejich bodovém hodnocení nebo o osvědčeních 

profesní způsobilosti řidiče. Umožňuje zjednodušenou evidenci pátrání po řidičských 

průkazech. 

Dále umožňuje vygenerovat základní přehledové statistiky. Zajišťuje základní množinu 

tiskových operací (potvrzení o ztrátě řidičského průkazu, mezinárodní řidičské průkazy, 

skartační protokoly, protokoly žádostí). 

Přístup k evidovaným informacím umožňuje pouze oprávněným uživatelům. [6] 

 

4.2 Správa elektronické evidence   

Správci informačních systémů veřejné správy jsou ministerstva, jiné správní úřady 

a územní samosprávné celky (dále jen "orgány veřejné správy"). [2] 

 

4.2.1 Pověřená obec s rozší řenou p ůsobností „ORP“ 

Z bezpečnostního pohledu je správa uživatelských přístupů základním 

předpokladem pro řádný chod agendy registru řidičů. Musí zajistit bezproblémovou práci 

oprávněných uživatelů v mezích daných jejich aktuálním pověřením a znemožnit činnost 

nad tento rámec, jakož i přístup osobám neoprávněným. 

 

4.2.2 ICZ a.s. 

ICZ provedla na základě objednávky MD vývoj aplikačně - programového 

vybavení CRŘ a na základě další objednávky tuto aplikaci spravuje technickou podporou. 
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Tato technická podpora zahrnuje: 

- poskytnutí služeb technické infrastruktury, 

- údržbu aplikace IS CRŘ, 

- aplikační administraci provozu IS CRŘ, 

- uživatelskou podporu aplikace IS CRŘ, 

- poskytování informačních služeb IS CRŘ. 

Na základě dalších dílčích objednávek MD nyní probíhá tzv. drobný rozvoj aplikace, který 

reaguje jednak na požadavky měnící se legislativy, jednak na požadavky uživatelů 

aplikace, kteří požadují zejména zvýšení uživatelského komfortu, ale i rozvoj funkcionality 

jako takové na základě znalosti praxe. 

 

4.2.3 MDČR  

Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena 

v centrálním registru řidičů (dále jen „centrální registr“), který je informačním systémem, 

jehož správcem je Ministerstvo dopravy ČR. Centrální registr je informačním systémem 

veřejné správy podle zvláštního zákona. MDČR je správcem centrální evidence 

paměťových karet řidiče. 

MDČR v centrálním registru a v centrální evidenci paměťových karet řidiče 

zpracovává údaje předávané obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů  

a z evidence paměťových karet řidiče. [3] 

 

4.3 Položky registru řidičů 

 Registr řidičů se skládá z níže uvedených devatenácti položek, které v následujících 

podkapitolách blíže specifikuji. Položkami registru řidičů jsou : 

• Osoby a jejich údaje 

• Řidičská oprávnění 

• Řidičské průkazy – národní, mezinárodní, cizí 

• Osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

• Průkazy profesní způsobilosti řidiče 

• Přestupky  
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• Bodové hodnocení 

• Učitelská oprávnění 

• Archivy řidičských průkazů, tisků a změn 

• Tisk karty řidiče, výpisu z evidenční karty řidiče 

• Bezpečná jízda 

• Poznámky 

• Žádosti 

• Pátrání po řidičském průkazu 

• Skartace řidičských průkazů 

• Statistiky 

• Unifikace 

• Avizace 

• Rejstřík trestů 

 

 
Obrázek 2: Dialog Vyhledání osoby – záložka Podle rodného čísla, aplikace Eliška 



 Eva Krištofičová: Elektronická evidence RŘ s vazbou na eTesty   

2009    8 

4.4 Funkce položek registru řidi čů 

 Základem celé evidence je osoba. Uživatel, který chce v centrálním registru řidičů 

provádět jakoukoliv operaci musí nejprve vyhledat osobu, u které chce danou operaci 

provést. V následujících podkapitolách popisuji funkce jednotlivých položek registru 

řidičů. 

 

4.4.1 Osoby   

Pomocí této volby, v hlavním menu na úvodní obrazovce (viz obr. 2), se spouští 

dialogové okno Vyhledání osoby. Osobu je možné vyhledat dvěma způsoby podle 

rodného čísla nebo podle ostatních kritérií (např. příjmení, datum narození). Dialogové 

okno Karta (cizí) osoby poskytuje uživateli následující informace o zobrazené osobě:  

•  Informace o obci s rozšířenou působností, kam osoba přísluší. 

•  Rodné číslo 

•  Datum narození 

•  Datum úmrtí 

•  Rodné příjmení 

•  Příjmení 

•  Jméno a titul 

•  Adresa 

•  Závislost 

•  Kartotéka – poskytuje informaci o osobě z hlediska příslušnosti k evidenci 

(např. řidič, řidič s přestupky). 

• Body – v tomto textovém poli se zobrazuje počet bodů, které má daná osoba 

přiděleny. [6] 

 

4.4.2 Řidi čská oprávn ění  

Na dialogové okno Seznam řidičských oprávnění se dostaneme pomocí volby ŘO 

(viz obr. 3) v dialogu Karta osoby. V tomto bloku jsou uvedeny následující informace 

o řidičských oprávněních osoby: 

• Skupina – skupina nebo podskupina řidičského oprávnění. 
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• Datum udělení – datum udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění. 

• Platnost do – datum ukončení platnosti ŘO. 

• Protokol – číslo protokolu o odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. 

• Blokace – v tomto sloupci je záznam o tom, zda řidič má a nebo nemá 

blokaci řidičského oprávnění. 

• ZŘMV do – v tomto sloupci je záznam o tom, zda řidič má a nebo nemá 

zákaz řízení motorových vozidel, pokud ano, do kdy platí. [6] 

 

 
 Obrázek 3: Dialog Karta osoby, aplikace Eliška 

 

4.4.3 Řidi čské pr ůkazy 

Dialog Karta osoby (viz obr. 3) obsahuje následující informace o řidičském 

průkazu: 
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• Číslo ŘP – číslo řidičského průkazu. 

• Datum vydání – datum vydání řidičského průkazu. 

• Vydal - orgán, který vydal řidičský průkaz. 

• Místo vydání – místo, kde sídlí příslušný orgán, který vydal řidičský průkaz. 

• Platnost do – datum, do kdy je řidičský průkaz platný. 

 

Dialogové okno Detail řidičského průkazu lze spustit pomocí volby ŘP (viz obr. 3) 

v dialogu Karta osoby. Pokud má osoba platný řidičský průkaz, jsou v Detailu 

řidičského průkazu zobrazeny následující informace: 

• Základní informace o ŘP, 

• Základní osobní údaje o řidiči, 

• Zda je daný ŘP v pátrání, 

• Zda je daný ŘP odebrán, 

• Informace o počtu nevyřízených žádostí, 

• Informace o počtu zpracovaných žádostí (vyrobených ŘP v centrální výrobě 

ŘP – STC), 

• Informace o skartaci ŘP.  

 

Blok Mezinárodní řidičský průkaz obsahuje následující informace o mezinárodním 

řidičském průkazu: 

• Typ – typ mezinárodního řidičského průkazu (Vídeň/Ženeva). 

• Číslo MŘP – číslo mezinárodního řidičského průkazu. 

• Zapsán v knize – pořadové číslo záznamu o MŘP a rok provedení záznamu 

do knihy vydaných MŘP. 

• Vydán dne – datum vydání mezinárodního řidičského průkazu. 

 

Uživatel má k dispozici následující tlačítka: 

• Zpět – pomocí tohoto tlačítka se uživatel vrací zpět na předchozí obrazovku. 

• Nové vyhledávání – pomocí tohoto tlačítka může uživatel zadat nový dotaz 

pro vyhledávání. 
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• Tisk výpisu – příkaz pro tisk výpisu z karty řidiče. Uživatel bude 

přesměrován na obrazovku Tisk výpisu z karty řidiče. 

• Tisk karty – příkaz pro tisk karty řidiče. Uživatel bude přesměrován           

na dialog Tisk karty řidiče. 

• Provést revizi EKŘ – pomocí tohoto tlačítka lze zadat příkaz pro revizi 

EKŘ.  

• Převést na osobu cizí – pomocí tohoto tlačítka lze převést osobu na osobu 

cizí, tj. provést zrušení reference na osobu z Evidence obyvatel. [6] 

 

4.4.4 Osvědčení profesní zp ůsobilosti řidiče 

Na dialogové okno Detail OPZŘ se dostaneme pomocí volby OPZŘ (viz obr. 3) 

v hlavním menu dialogu Karta osoby. 

Pro danou osobu jsou v dialogu Detail OPZŘ zobrazena také všechna profesní školení, 

která jsou pro ni zaevidována. Jsou seřazena sestupně podle data školení. Když není 

pro osobu evidováno žádné školení, je seznam prázdný. Dialog detail OPZŘ poskytuje 

uživateli následující informace: 

• Rodné číslo řidiče 

• Příjmení a jméno řidiče 

• ORP 

V části OPZŘ je k dispozici: 

• Evidenční číslo osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 

• Datum vydání osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 

• Datum platnosti, 

• Jiné záznamy. 

V části obrazovky Seznam školení jsou k dispozici následující informace o školení: 

• Počet nalezených záznamů, 

• Pořadí záznamu, 

• Druh školení, 

• Termín od – do – počáteční a koncové datum školení, 

• Platnost do – datum platnosti školení, 

• Přezkoušení – datum přezkoušení. [6] 
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4.4.5 Průkaz profesní zp ůsobilosti řidi če 

 Dialogové oko Detail PPZŘ lze spustit pomocí volby PPZŘ (viz obr. 3) v dialogu 

Karta osoby. 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče nahrazuje osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 

nyní jsou k dispozici obě položky, neboť OPZŘ jsou stále platné. 

Z dialogu Detail PPZŘ lze spustit následující dialogy: 

• Seznam žádostí o PPZŘ 

• Archiv PPZŘ 

• Seznam školení 

• Nový PPZŘ 

• Oprava PPZŘ 

• Tisk PPZŘ 

• Náhled PPZŘ. [6] 

 

4.4.6 Přestupky 

Na dialogové okno Seznam případů se dostanete z dialogu Karta osoby pomocí volby 

Přestupky (viz obr. 3). 

V dialogovém okně Seznam případů je zobrazen seznam všech případů zaevidovaných 

pro danou osobu. O každém případu jsou poskytnuty následující informace: 

První řádek seznamu obsahuje: 

• P – číslo, relativní pořadí případu pro danou osobu. 

• Datum případu 

• Kdo nahlásil – informace o tom, kdo případ nahlásil. 

• Č.j. – číslo jednací nahlášení. 

• Body – kolik bodů bylo za daný případ osobě připočítáno do bodového 

hodnocení. 

Druhý řádek obsahuje: 

• Přestupky – maximálně čtyři paragrafy včetně čísel zákonů, které definují 

jednotlivé přestupky. 

Třetí řádek obsahuje informace: 

• Datum rozhodnutí 
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• Kdo rozhodl – informace o tom, kdo o případu rozhodl. 

• Rozhodnutí, opatření – uložená opatření. 

Čtvrtý řádek obsahuje informace: 

• Datum ukončení – datum ukončení případu. 

• Kdo ukončil – informace o tom, kdo případ ukončil. 

• Ukončení opatření – jak byl případ ukončen. 

Pokud není pro osobu v evidenci případů zaevidován žádný případ, je seznam prázdný. 

Pokud seznam obsahuje nějaké záznamy, uživatel si může tento seznam případů pouze 

prohlížet nebo pokud má příslušná oprávnění může kliknutím na příslušný záznam 

v seznamu dát příkaz k zobrazení detailu případu, který ho zajímá. Z obrazovky detailu 

případu se může opět vrátit zpět na seznam případů. [6] 

 

4.4.7 Bodové hodnocení 

 Na dialogové okno Bodové hodnocení lze přejít pomocí volby Body (viz obr. 3) 

v hlavním menu dialogu Karta osoby. 

Dialogové okno Bodové hodnocení slouží pro zobrazení informací o bodovém 

hodnocení řidiče, obrazovka obsahuje také informace o posledních deseti změnách 

v bodovém hodnocení řidiče řazených od nejnovější po nejstarší. 

V dialogovém okně jsou následující informace o přestupku: 

• Stav – aktuální stav bodového hodnocení. 

• Poslední přestupek – datum posledního pravomocně zaevidovaného 

přestupku. 

• Poslední odečet – datum posledního provedeného odečtu. 

• Nárok na odečet – předběžné datum nejbližšího nároku na odečet bodů. 

V části Historie bodového hodnocení jsou tyto informace: 

• P – pořadí záznamu. 

• Datum změny 

• Typ změny 

• Změna – hodnota změny (bodové hodnocení). 

• Případ – referenční případ. 
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Uživatel má k dispozici následující tlačítka: 

• Zpět – pomocí tohoto tlačítka se uživatel vrací zpět na předchozí obrazovku. 

• Nová blokace ŘO – vložení nové blokace ŘO pro všechny skupiny 

s důvodem Bodové hodnocení. 

• Tisk výpisu – pomocí tohoto tlačítka lze provést tisk výpisu o stavu 

bodového hodnocení. 

• Tisk výzvy -  pomocí tohoto tlačítka lze provést tisk výzvy k odevzdání ŘP 

na základě dosažení horní hranice bodového hodnocení. Toto tlačítko         

je k dispozici pokud bylo dosaženo 12 bodů a osoba má zaevidován ŘP 

nebo CŘP. 

• Tisk oznámení - po vrácení řidičských oprávnění, která pozbyl řidič           

na základě dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení, se odečte všech 12 

bodů. Tato skutečnost se řidiči dává na vědomí Oznámením o odečtení 

všech 12 bodů v bodovém hodnocení. [6] 

 

4.4.8 Karta u čitele 

Na dialogové okno Karta učitele se dostaneme pomocí volby Učitel (viz obr. 3) 

v menu dialogu Karta osoby. Dialogové okno Karta učitele poskytuje uživateli 

informace ze tří hlavních oblastí. V části Seznam učitelských oprávnění jsou 

k dispozici informace o oprávněních k jednotlivým předmětům: 

• Pravidla silničního provozu 

• Praktická jízda 

• NKÚ 

• Praktická údržba 

• Teorie řízení a bezpečné jízdy 

U každého předmětu může být definováno oprávnění pro jednotlivé skupiny, které 

odpovídají skupinám řidičských oprávnění: A/50, A, B, C, D, E, T. 

V části Učitelské oprávnění jsou uvedeny informace: 

• Platnost do – datum platnosti učitelského oprávnění. 

• Datum změny – datum změny učitelského oprávnění. 

• Číslo protokolu – číslo protokolu učitelského oprávnění. 
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• Důvod (ne)platnosti – důvod (ne)platnosti  učitelského oprávnění. 

• Správní poplatek. 

V části Učitelské osvědčení jsou uvedeny informace: 

• Evidenční číslo – evidenční číslo profesního osvědčení učitele autoškoly. 

• Datum vydání – datum vydání profesního osvědčení učitele autoškoly. 

• Datum zrušení – datum zrušení profesního osvědčení učitele autoškoly. 

• Místo vydání – místo vydání profesního osvědčení učitele autoškoly. 

• Důvod zrušení – důvod zrušení profesního osvědčení učitele autoškoly. [6] 

 

4.4.9 Poznámka 

 Dialogové okno Poznámka je přístupné pouze z obrazovky Karta osoby pomocí 

volby Poznámky (viz obr. 3) v hlavním menu nebo z obrazovky Karta případu pomocí 

volby Popis v hlavním menu. Dialogové okno Poznámka poskytuje uživateli 

následující informace: 

• rodné číslo, příjmení a jméno, ORP 

• text poznámky. 

Poznámkou mohou být např. zvláštní záznamy k případům, popisy případů, poznámky 

k osobě, aj. [6] 

 

4.4.10 Archivy 

Na dialogové okno Archivy se dostaneme pomocí volby Archivy (viz obr. 3) 

v hlavním menu dialogu Karta osoby. Dialogové okno Archivy poskytuje uživateli 

následující informace o osobě: 

• Rodné číslo 

• Příjmení a jméno 

• Archiv ŘP – poskytuje přehled minulých řidičských průkazů. 

• Archiv MŘP – poskytuje přehled minulých mezinárodních řidičských 

průkazů. 

• Archiv PPZŘ – poskytuje přehled minulých profesních průkazů způsobilosti 

řidiče. 
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• Archiv OPZŘ – poskytuje přehled minulých osvědčení profesní způsobilosti 

řidiče. 

• Archiv POUA - na této obrazovce je seznam všech minulých učitelských 

osvědčení, která byla zrušena. 

• Archiv blokací - toto okno zobrazí seznam minulých blokací řidičského 

oprávnění. 

• Archiv tisků – toto okno zobrazí seznam všech realizovaných tisků karet, 

výpisů z karet, výpisů z bodového hodnocení, výzev k odevzdání ŘP nebo 

oznámení o nulování bodového hodnocení pro danou osobu. 

• Archiv změn – toto okno zobrazuje historii provedených změn pro danou 

osobu, údaje jsou chronologicky seřazeny od nejnovějšího po nejstarší. [6] 

 

4.4.11 Tisk karty řidi če, výpisu z eviden ční karty řidi če 

Dialogové okno Tisk karty řidiče lze spustit pomocí tlačítka Tisk karty (viz obr. 3) 

v dialogu Karta osoby. Vytiskne kartu řidiče dle specifikace obrazovky Tisk karty 

řidiče a provede záznam do tabulky tisků karet. 

Na dialog Tisk výpisu z karty řidiče je možné přejít pomocí tlačítka Tisk výpisu 

(viz obr.3) v dialogu Karta osoby. Tento tisk výpisu se provádí na žádost. Dialogové 

okno Tisk výpisu z karty řidiče umožní před samotným tiskem zadání jména a adresy 

adresáta, číslo jednací vyřízení a číslo jednací, ke kterému se výpis vztahuje. V bloku 

trestů budou vypsány pouze zaevidované přestupky (nikoli trestné činy), u kterých 

došlo k nabytí právní moci rozhodnutí a zároveň takové rozhodnutí nebylo pravomocně 

zrušeno. Rozlišení přestupků trestných činů je na základě příkazu v příslušném 

číselníku přestupků (trestných činů). [6] 

 

4.4.12 Bezpečná jízda 

 Na dialogové okno Seznam školení bezpečné jízdy se dostaneme pomocí volby 

Bezpečná jízda (viz obr. 3) v dialogu Karta osoby. V dialogu Seznam školení bezpečné 

jízdy je zobrazen seznam aktuálně zaevidovaných školení bezpečné jízdy se základními 

informacemi v rozsahu data a místa absolvovaného školení a počtu odečtených bodů  

za dané školení. [6] 
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4.4.13 Žádosti - Seznam žádostí o řidi čský pr ůkaz 

Na dialogové okno Seznam žádostí o řidičský průkaz se dostaneme pomocí tlačítka 

Vyhledat žádost v dialogu Vyhledání žádosti o ŘP. 

Dialogové okno obsahuje seznam všech žádostí o řidičský průkaz, které splňují kritéria 

zadaná v dialogu Vyhledání žádosti o ŘP. Seznam je aktivní, po kliknutí na zvolený 

záznam je uživateli zobrazen detail příslušné žádosti. O každé žádosti jsou k dispozici 

následující informace: 

• P – pořadí záznamu. 

• Číslo žádosti – barkód žádosti. 

• Datum výdeje – datum výdeje žádosti do státní tiskárny cenin. 

• Číslo balíku 

• ORP – obec s rozšířenou působností. 

• Datum příjmu – datum příjmu zpracované žádosti ze státní tiskárny cenin. 

• Rodné číslo 

• Číslo ŘP – číslo řidičského průkazu, ke kterému se žádost vztahuje. 

• Příjmení a jméno 

• Stav – stav žádosti o řidičský průkaz. [6] 

 

4.4.14 Pátrání po řidičském pr ůkazu 

Dialogové okno Pátrání po řidičském průkazu je přístupné z hlavního menu pomocí 

volby Pátrání po ŘP (viz obr. 2). V tomto okně je nutné zadat kritéria pro vyhledání 

řidičského průkazu. 

Kritéria jsou volena dle toho, jaká akce bude následovat. Pokud je potřeba: 

• vložit do pátrání další ŘP, musí být jako kritérium dotazu zadáno číslo 

tohoto ŘP, aby nemohlo dojít k vložení duplicitního ŘP, 

• pracovat s ŘP již zaevidovaným v evidenci pátrání, může být zadán 

jakýkoliv údaj do vyhledávacího formuláře. 

Pátrání po řidičském průkazu lze zadat dvěma způsoby, dle zvolení záložky: 

• Podle čísla ŘP a státu, kde se zadá číslo hledaného ŘP a stát vydání 

hledaného ŘP. 

• Podle jiných kritérií, tato záložka je rozdělena na několik částí.  
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V části Vydání ŘP lze vyplnit kritéria: 

• Datum vydání – datum vydání ŘP nebo interval. 

• ORP vydání ŘP – ORP nebo okres vydání řidičského průkazu. 

V části vyhlášení pátrání lze vyplnit: 

• Datum VP – datum, kdy bylo vyhlášeno pátrání nebo interval. 

• ORP VP – ORP nebo okres, který vyhlásil pátrání. 

• Důvod VP – důvod, proč bylo pátrání vyhlášeno. 

V části Majitel lze vyplnit kritéria: 

• Rodné číslo 

• Příjmení 

• Jméno. [6] 

 

4.4.15 Rejst řík trest ů  

 Dialogové okno Žádost o výpis z RT je dostupné z dialogu Seznam 

řidičských oprávnění pomocí tlačítka Žádost o výpis z RT. 

V okamžiku, kdy uživatel požádá prostřednictvím aplikace o vydání výpisu z RT, 

zobrazí aplikace před vlastním odesláním této žádosti osobní údaje osoby,           

pro kterou má být výpis vydán. Po ověření jejich správnosti a úplnosti provede 

uživatel finální odeslání žádosti o výpis do RT.  

V dialogu je zobrazen seznam výpisů z Rejstříku trestů osoby. Seznam je aktivní, 

po zvolení vybraného záznamu aplikace uživatele přesměruje na detail příslušného 

výpisu. V případech, kdy není možné ihned zobrazit detail příslušného výpisu         

z RT, se použije dialogové okno Vyhledání výpisu z RT pomocí tlačítka RT 

v hlavním menu aplikace (viz obr.2), které slouží ke zjištění, zda žádost byla již 

zpracována a výpis z RT byl přijat. [6] 

 

4.4.16 Vyhledání řidi čského pr ůkazu ve skartaci 

Dialogové okno Vyhledání řidičského průkazu ve skartaci je dostupné 

pomocí volby Skartace ŘP (viz obr.2) v hlavním menu aplikace. Kritéria dotazu 

zadá uživatel podle toho, co od systému požaduje, pokud chce: 
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• Vložit do skartace další řidičský průkaz nebo řidičský průkaz ze skartace 

smazat, musí jako kritérium dotazu zadat konkrétní datum skartace. 

• Vyhledat řidičské průkazy skartované za určité období, může zadat časový 

interval, ve kterém došlo ke skartaci nebo číslo řidičského průkazu. [6] 

 

4.4.17 Statistiky 

Dialogové okno Statistiky je přístupné z hlavního menu pomocí stejnojmenného 

tlačítka (viz obr. 2). Generování statistik je možné v těchto typech: 

• Stav evidence řidičů 

• Stav evidence (pod)skupin ŘO 

• Statistika transakcí 

• Činnost na úseku agend řidičů 

• Osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

• Průkazy profesní způsobilosti řidiče 

• Osoby s platným ZŘMV 

• Osoby, které mají 12 bodů 

• Osoby, kterým byly odečteny body 

• Osoby odstěhované 

• Počty přestupků 

• Počty řidičů, kteří obdrželi body 

• Bodované přestupky 

• Osoby zemřelé 

• Celkový počet řidičů 

• Přehled ŘP k předání 

 

 

Stav evidence řidičů 

Statistika vypovídá o počtech jednotlivých sledovaných položek zaevidovaných 

v zadaném časovém období. 

Stav evidence (pod)skupin ŘO 

Tato statistika poskytuje údaje o stavu evidence (pod)skupin ŘO k určitému datu. 
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Statistika transakcí 

Tato statistika poskytuje přehled transakcí, které byly provedeny za dané období. 

Činnost na úseku agend řidičů 

Statistika vypovídá o počtech jednotlivých sledovaných položek za zvolené období. 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

Tato statistika poskytuje údaje o přidělení osvědčení profesní způsobilosti řidiče dle 

jednotlivých věkových skupin (hranic). 

Průkazy profesní způsobilosti řidiče 

Statistika poskytuje údaje o přidělení průkazů profesní způsobilosti řidiče dle 

jednotlivých věkových skupin (hranic). 

Osoby s platným ZŘMV 

Tato statistika poskytuje přehled všech osob, které mají v době vygenerování 

statistiky platný zákaz řízení motorových vozidel.  

Osoby, které mají 12 bodů 

Tato statistika poskytuje seznam všech osob z dané ORP, které mají v době 

vygenerování statistiky 12 trestných bodů. 

Osoby, kterým byly odečteny body 

Statistika poskytuje uživateli přehled osob, kterým byly odečteny body v daném 

časovém intervalu. 

Osoby odstěhované 

Statistika obsahuje seznam osob, které se v daném období přestěhovaly do jiné 

ORP. 

Počty přestupků 

Tato statistika poskytuje údaje o počtu spáchaných přestupků za jednotlivé dny ve 

sledovaném období. 

Počty řidičů, kteří obdrželi body 

Statistika poskytuje údaje o počtu řidičů, kteří obdrželi trestné body. Stavy 

bodového hodnocení osob se berou k datu generování statistiky. 

Bodované přestupky 

Statistika počtů přestupků spáchaných nebo zavedených v daném období, podle 

místa trvalého pobytu osoby. 
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Osoby zemřelé 

Tato statistika poskytuje přehled zemřelých osob, pro které je v CRŘ zaevidován 

datum úmrtí nebo počty osob, které dle příslušnosti místa pobytu v daném kraji 

nebo v celé ČR v určeném období zemřeli. 

Celkový počet řidičů 

Statistika poskytuje počet všech řidičů dle teritoriální příslušnosti uživatele. 

Přehled ŘP k předání 

Statistika ŘP, které byly vyrobeny, fyzicky předány žadatelům, ale jejich předání 

nebylo zaevidováno do CRŘ. [6] 

 

4.4.18 Unifikace 

 Na dialogové okno Vyhledání zdrojové cizí osoby pro unifikaci se dostanete 

pomocí tlačítka Unifikace osob (viz obr. 2) v hlavním menu aplikace. Cílem 

unifikace je provést ztotožnění cizí osoby s jakoukoliv jinou zvolenou osobou z EŘ, 

která spadá do teritoria působnosti uživatele, a převést všechny její záznamy v EŘ 

na osobu ztotožněnou. [6] 

 

4.4.19 Avizace 

 Na dialogové okno Seznam avizovaných přestupků se dostanete z dialogu 

Vyhledání osoby pomocí tlačítka Vyhledat osobu (viz obr. 2). 

Avizace slouží k odmítnutí přestupku z následujících důvodů: 

• Vícenásobné odeslání. 

• Hodnoty přestupku (nespadá do bodového hodnocení, pokuta menší nebo 

rovna 1000,- Kč). 

• Právní kvalifikace přestupku. 

• Nesprávných nebo neúplných osobních údajů. 

 

4.5 Návrhy zm ěn v aplikaci Eliška 

V následujících podkapitolách se zabývám změnami, které by zefektivnily práci 

uživatelům aplikace Eliška. 
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4.5.1 Avizace 

Položka Avizace slouží k odmítnutí přestupku z následujících důvodů: vícenásobného 

odeslání, hodnoty přestupku (např. nespadá do bodového hodnocení), právní kvalifikace 

přestupku nebo nesprávných či neúplných osobních údajů. U položky je nemožné 

odmítnout více než jeden vícenásobně zaslaný přestupek. Navrhovala bych úpravu této 

funkce pro vícenásobné odmítnutí. 

 

4.5.2 Seznam p řípadů 

V současnosti není možné opravit chybně zaevidovaný případ, který byl do registru 

řidičů vkládán za dnes již neplatné legislativy. Navrhuji zpřístupnění funkce opravy 

případu, která by byla možná po konzultaci s MDČR. 

 

4.5.3 Rejst řík trest ů 

Položka Rejstřík trestů poskytuje uživateli přehled o beztrestnosti žadatele. Pokud 

je žadatelem cizinec, který se narodil na území České republiky nelze údaje ověřit pomocí 

aplikace a tyto osoby si musejí obstarat výpis z rejstříku trestů manuálně. Navrhuji 

zpřístupnění této funkce i pro výše zmíněné osoby. 
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5 ROZBOR APLIKACE ETESTY 

5.1 Charakteristika aplikace eTesty 

Aplikace eTesty slouží k zajištění řádného a efektivního provádění zkoušek 

žadatelů o řidičské oprávnění. Sběr dat o prováděných zkouškách v centrální databázi 

Ministerstva dopravy umožňuje další analytické zpracování těchto údajů. 

Aplikace eTesty umožňují provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních 

komunikacích a zdravotnické přípravy v souladu s platnou právní úpravou. Aplikace 

eTesty zvyšují objektivnost zkoušek tím, že zkušební testy jsou náhodně generovány,         

a tudíž se nejedná o pevnou sadu testů s předem známým pořadím odpovědí. 

Serverová část na Ministerstvu dopravy zajišťuje distribuci aktuálních testů a sběr 

jejich výsledků. Veškerá logická část je pak umístěna do aplikací klienta (aplikace     

eTesty – komisař a aplikace eTesty – žadatel), které se synchronizují se serverem 

Ministerstva dopravy a získávají tak aktualizovaný obsah. Aplikace eTesty – komisař      

na základě obsahu generuje jedinečné testy pro každého uživatele, jehož výsledky následně 

odesílá na komunikační server Ministerstva dopravy. Tam jsou výsledky zaznamenávány  

a vyhodnocovány pomocí analytických nástrojů. 

Řešení aplikací eTesty odpovídá nejmodernějším standardům na datové 

zabezpečení a komunikaci mezi jednotlivými uživateli a aplikacemi. Velkou výhodou 

systému je vysoce zabezpečené propojení globální počítačovou sítí internet, umožňující 

provádět synchronizace dat mezi jednotlivými účastníky a aplikacemi systému. Tím          

je zajištěno, že změny provedené v centrálním systému Ministerstva dopravy jsou 

bezpečně přenášeny na jednotlivá zkušební místa a naopak, výsledky testů z jednotlivých 

zkušebních míst jsou bezpečně doručovány do systému Ministerstva dopravy. 

Základním účelem obou aplikací a popisovaného procesu je: 

• vygenerování jedinečné zkoušky pro žadatele, 

• protokolární jedinečné zkoušky pro žadatele, 

• zvládnutí ovládání aplikace eTesty – Žadatel žadatelem v míře nezbytné pro 

vykonání zkoušky a realizace zkoušky žadatelem, 

• vyhodnocení výsledků zkoušky, 

• odeslání výsledků zkoušky na PVS. [5] 
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5.2 Správa aplikace eTesty 

Správci informačních systémů veřejné správy jsou ministerstva, jiné správní úřady 

a územní samosprávné celky (dále jen "orgány veřejné správy"). [2] 

 

5.2.1 Pověřená obec s rozší řenou p ůsobností „ORP“ 

ORP musí zajistit bezproblémovou práci oprávněných uživatelů v mezích daných 

jejich aktuálním pověřením a znemožnit činnost nad tento rámec, jakož i přístup osobám 

neoprávněným. 

 

5.2.2 AutoCont CZ a.s. 

 AutoCont CZ vytvořil a implementoval pro MDČR systém elektronických testů  

pro autoškoly. AutoCont CZ aplikaci spravuje technickou podporou, která může být 

v místě provozu nebo vzdálená. 

 

5.3 Položky aplikace eTesty 

Uživatelské rozhraní (obrazovka aplikace) aplikace eTesty – Komisař se skládá 

z následujících základních částí : 

• Nabídka aplikace eTesty 

• Panel Test 

• Panel Data 

• Panel Informace 

 

5.4 Funkce položek aplikace eTesty 

Uživatelské rozhraní je prostředkem komunikace mezi uživatelem a vlastní 

aplikací. Uživatel prostřednictvím této obrazovky ovládá aplikaci, zadává do ní údaje, 

upravuje je apod.  

 Na následujícím obrázku 4 je uveden popis rozvržení uživatelského rozhraní  

aplikace eTesty – Komisař. 
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Obrázek 4: Uživatelské rozhraní aplikace eTesty – Komisař  Zdroj: [5] 

 

 

5.4.1 Nabídka aplikace eTesty – Komisa ř 

 V levé horní části uživatelského rozhraní je umístěna nabídka, která umožňuje práci 

s aplikací. Nabídka obsahuje celkem čtyři nabídky s jejich podnabídkami. 

 

Aplikace 

Nabídka Aplikace obsahuje podnabídky určené pro zobrazení historie testu, umožňující 

zobrazení přehledu evidovaných testů v aplikaci eTesty – Komisař. Dále k zobrazení 
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informací o odesílání výsledků na PVS pomocí podnabídky Log a pro odhlášení 

z aplikace. 

Akce 

Nabídka Akce obsahuje podnabídky určené pro řízení akcí proveditelných komisařem. 

Nachází se zde podnabídka umožňující vzdáleně vypnout žadatelská PC, podnabídka     

pro uchování dat pro případ havárie systému nebo reinstalace počítače a podnabídka 

s funkcí opětovného načtení neuloženého výsledku testu. 

Nastavení 

Nabídka Nastavení obsahuje níže uvedené podnabídky určené pro změnu konfigurace 

aplikace. 

PVS 

Podnabídka PVS slouží k uložení a změně kontaktních údajů (včetně jména a hesla)         

na portál veřejné správy. 

Tiskárna 

Podnabídka Tiskárna slouží k uložení a změně nastavení cesty výchozí tiskárny aplikace. 

Zkušební místo 

Podnabídka Zkušební místo slouží k zadání a změně názvu zkušebního místa, který          

se bude objevovat v tištěných výstupech. 

Proxy server 

Podnabídka Proxy server slouží k zadání a změně uživatelského jména a hesla k proxy 

serveru.  

Přihlášení žadatelé 

Podnabídka Přihlášení žadatelé slouží k nastavení cesty k souborům ve formátu XML, 

které budou generovány na úřadech obcí a měst s rozšířenou působností, na magistrátech   

a v autoškolách, se seznamem žadatelů o řidičské oprávnění. 

Zálohování 

V této sekci se nastavuje adresář, do kterého se bude provádět zálohování. 

Správce verzí 

Při aktualizaci dat testů je současně kontrolováno, zda není k dispozici nová verze 

aplikace. Pokud je nová verze k dispozici, je stažena ze serveru MD a uložena na počítači 

komisaře. Při spuštění aplikace žadatelem na stanici žadatele je provedena kontrola, jestli 
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není na stanici komisaře nová verze aplikace žadatele. V kladném případě je po nalezení 

nové verze zobrazen dotaz, zda má být nová verze nainstalována. [5] 

 

5.4.2 Panel Test 

V centrální části okna aplikace je umístěn Panel Test, který slouží pro správu          

a generování zkušebních testů pro jednotlivé žadatele. Obsahuje následující odkazy        

pro práci s testy: 

Generovat test 

Odkaz Generovat test umožňuje zkušebnímu komisaři (ve čtyřech krocích) vygenerovat 

pro každého žadatele zvlášť zkušební test v závislosti na tom, o jaké řidičské oprávnění 

žadatel usiluje. 

Uvolnit / Zrušit / Tisknout 

Odkaz Uvolnit/Zrušit/Tisknout je určen pro uvolnění nebo zrušení vygenerovaného testu 

žadateli. Dále také umožňuje vytisknout test v papírové podobě a předat jej k vykonání 

žadateli. 

Ukončené testy 

Odkaz Ukončené testy umožňuje ukončení a uzavření provedeného testu. 

Vyplnit papírový test 

Odkaz Vyplnit papírový test umožňuje zkušebnímu komisaři zadat do aplikace odpovědi, 

které označil žadatel na testu, který vyplňoval v papírové podobě. 

Výsledek jízdy / techniky 

Aplikace umožňuje zadávat výsledky dalších částí zkoušky – jízdy a techniky. Výsledek   

je možné evidovat v aplikaci komisaře nebo přes WWW rozhraní. 

Průběh testů 

Klepnutím na odkaz Průběh testů zobrazíte informace o fázi průběhu aktuálních testů.  

Jsou to informace o tom, zda byl již test otevřen a jak dlouho již běží. [5] 

 

5.4.3 Panel Data 

V pravé části uživatelského rozhraní je situován Panel Data, který obsahuje odkazy 

pro komunikaci s centrální databází umístěné na Ministerstvu dopravy. Obsahuje níže 

uvedené odkazy pro správu dat jednotlivých testů: 
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Aktualizovat testy 

Odkaz Aktualizovat testy umožňuje stáhnout z centrální databáze aktuální data (seznam 

otázek, nastavení zkušebních míst, uživatele a jejich oprávnění apod.). 

Odeslat testy na PVS 

Odkaz Odeslat testy na PVS umožňuje odeslat testy na portál veřejné správy (PVS). 

Načíst uchazeče z MD 

Aplikace umožňuje načíst uchazeče ze serveru Ministerstva dopravy. [5] 

 

5.4.4 Panel Informace 

Ve spodní části obrazovky aplikace je umístěn Panel Informace, obsahující 

informace o přihlášeném uživateli, o aktuálním zkušebním místě, poslední aktualizaci testů 

a stavu odeslání testů na portál veřejné správy. Dále tento panel umožňuje aktualizaci 

zobrazených dat, příp. zobrazení detailní informace o vybraném zkušebním komisaři. [5] 

 

 

5.5 Návrhy zm ěn v aplikaci eTesty 

 V této kapitole se věnuji návrhům změn pro aplikaci eTesty, které by usnadnily      

a zefektivnily práci uživatelům. 

 

5.5.1 Jazyk textu 

V současné době je možné provést zkoušku o řidičské oprávnění v aplikaci eTesty 

pouze v českém jazyce. Pokud je osoba cizinec, provádí se zkouška o řidičské oprávnění  

za přítomnosti tlumočníka. Mým návrhem je doplnění i jiných frekventovaných cizích 

jazyků. Přínosem by bylo vyloučení tlumočníků z provádění zkoušek o řidičské oprávnění, 

neboť mohou napovídat popřípadě někdy dochází k nesouladu pojmů a tím k nepochopení 

otázky žadatelem o řidičské oprávnění  cizí příslušnosti. 

 

5.5.2 Duplicita kolonky 

Uživatelé hodnotí jako zbytečnou duplicitu kolonky Typ zkoušky a Zkouška       

pro skupiny řidičského oprávnění v aplikaci eTesty - Komisař. Mým návrhem je provázání 

těchto dvou kolonek, které by vedlo k usnadnění práce v aplikaci. 
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5.5.3 Oprava kolonky 

V aplikaci nelze opravit kolonku Název autoškoly. Pokud komisař udělá v uvedené 

kolonce chybu musí celou operaci zrušit a vše zadat znovu. Navrhuji vložení funkce 

opravy do aplikace. 

 

5.5.4 Generování testu 

Aplikace eTesty občas vygeneruje test s dvěma naprosto stejnými otázkami. 

Navrhuji zpřísnění funkce pro generování testů. 

 

5.5.5 Náhled na testy 

Žadatel, který neuspěl při absolvování testu uchazeče o získání řidičského 

oprávnění se může prostřednictvím webu Ministerstva dopravy ČR na tento test podívat    

a vidět, kde udělal chybu. Tato funkce není přístupná pro uchazeče s doplňkovou zkouškou  

(žadatel o řidičské oprávnění, který vlastní skupinu ŘO „A18“ má možnost získat skupinu 

ŘO „A21“ doplňkovou zkouškou, tj. pouze test uchazeče o řidičské oprávnění). Navrhuji 

zpřístupnění této funkce i pro výše uvedené uchazeče o řidičské oprávnění. 
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6 ZÁVĚR 

 Ve své práci v druhém bodě popisuji obsah registru řidičů. V následujícím bodu tři 

se zbývám bývalou elektronickou evidencí WYSE, neboť veškeré materiály byly             

po ukončení činnosti této evidence skartovány není tento bod tolik obsáhlý. Bod čtyři       

je věnován současné elektronické evidenci registru řidičů Eliška, kde je popsána její 

charakteristika, následuje správa elektronické evidence, dále souhrnně popisuji jednotlivé 

položky aplikace Eliška včetně jejich funkce a posledním bodem této kapitoly jsou návrhy 

změn. Bod pět je věnován aplikaci eTesty, kde rovněž popisuji charakteristiku, správu,   

položky s jejich funkcemi a v závěru kapitoly navrhuji změny pro aplikaci eTesty. 

V posledním šestém době se věnuji  vzájemnému propojení elektronické evidence registru 

řidičů Eliška a aplikace eTesty. 

Propojení informačních systémů Eliška a eTesty 

Stále širší využívání informačních technologií má velmi rozsáhlé důsledky          

pro celou společnost. Informační technologie, především informační systémy, ovlivňují 

organizaci podniků a kanceláří, ovlivňují obsah a produktivitu práce v řadě činností           

a globalizují světový trh. Všechny tyto změny zvyšují rychlost změn a zvyšují požadavky 

na kvalitu rozhodování. [1] 

Mým posledním návrhem je přímé propojení aplikace eTesty s aplikací Eliška. 

V současnosti zkušební komisaři mohou výsledek praktické části (výsledek jízdy                

a techniky) zadat na webové stránky Ministerstva dopravy ČR a pracovník registru řidičů 

si může na uvedených webových stránkách zkontrolovat totožnost uvedených informací    

s předloženými doklady.   

Propojení aplikací by usnadnilo práci úředníkům a urychlilo zpracování žádostí žadatelů   

o řidičské oprávnění.  Dnes se musí úředník přihlásit na druhém počítači na webové 

stránky  Ministerstva dopravy ČR a tam si totožnost dokladů může ověřit. Propojení        

by přineslo okamžitý pohled na příslušnou položku v aplikaci a umožnilo by ihned 

porovnat stav v předloženém dokladu s elektronickou evidencí a případné změny okamžitě 

řešit. Kontrolu by pracovníci mohli provést ihned, nemuseli by myslet na to, že úkon mají 

provést později. Zvýšila by se tak efektivita práce, zajistila by se  identická data 

v informačním systému s fyzickou evidencí a pracovníci by získali přehled navzájem. 

Doufám, že alespoň některé z těchto navrhovaných změn se podaří zrealizovat. 
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