
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 

 

 

 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problematika eGovernmentu a projekt Czech POINT 

 

The Problems of eGovernment and Czech POINT project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Kristýna Lúčanová 

 

Vedoucí bakalářské práce:  PhDr. Milena Medková 

 

 

Ostrava 2010 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Problematika eGovernmentu a 

projekt Czech POINT jsem vypracovala samostatně, s pouţitím literatury, kterou uvádím 

v seznamu literatury. 

 

 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí  

 

 

Dne……………………………………. 

 

 

 

Podpis……………………………………….. 

 

 

 



 3 

 

Obsah :  

 

 Úvod………………………………………………………………………………………...4 

1. Problematika eGovernmentu…………………………………………………………..6 

 1.1    eGovernment v České republice………………………………………………7 

             1.2    Mozek, srdce, prsty a oběhová soustava eGona……………………………..10 

 1.3    Konverze dokumentů………………………………………………………...16 

 1.4    eGovernment v zahraničí ……………………………………………………19 

   1.4.1    eGovernment v zemích EU………………………………………..20 

2. Datové schránky……………………………………………………………………….22 

2.1   Nové formuláře k agendám v Czech POINTU...…………………………… 28 

 2.2   Hlavní slabiny datových schránek z pohledu odborníků…………………….29 

              2.3   Datové schránky a Český statistický úřad …………………………………. 32 

 2.4   Efektivnost fungování datových schránek …………………………………. 35 

 2.5   Datové schránky v praxi……………………………………………………..35 

3. Projekt Czech POINT………………………………………………………………...37 

             3.1   Metodika sluţeb Czech POINTU……………………………………….........40 

 3.2   Czech POINT ve Zlínském kraji..……………………………………………42 

             3.3   Zřízení pracoviště Czech POINT .…………………………………………...43 

  3.3.1       Vzorové vytvoření pracoviště Czech POINT…………………...45 

          3.4   Czech POINT v praxi.………………………………………………………..48 

Závěr ……………………………………………………………………………………... 56 

Seznam literatury………………………………………………………………………... 58 

Seznam zkratek a symbolů 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Přílohy 

 

 

 

 



 4 

 

Úvod  

 

Zefektivnění veřejné správy je uţ dlouho velice diskutovaným problémem. Řešením tohoto 

problému se zabývá oblast eGovernmentu. eGovernment  je jmenovatelem pro celou škálu 

více či méně známých pojmů, jako například konverze dokumentů, elektronický podpis, 

elektronická fakturace či časové razítko atd.. Vzhledem k šíři tématu bylo velice těţké 

vybrat pouze pár oblastí, kterým se bude práce věnovat. Nutno také podotknout, ţe 

problematika eGovernmentu je uplatňována po celém světě a v kaţdé zemi má svá 

specifika. Na základě těchto skutečností jsem vybrala stěţejní témata, kromě samotného 

eGovernmentu se jedná také o projekt Czech POINT a datové schránky, které jsou díky 

svému ukotvení v legislativě velice specifické. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zmapování problematiky eGovernmentu v České republice a 

zaměření na projekt Czech POINT, jednak z hlediska jeho vyuţitelnosti a taktéţ z hlediska 

informovanosti veřejnosti o tomto projektu.V rámci průzkumu jsem se zaměřila na okres 

Vsetín. 

 

V první kapitole se věnuji implementaci eGovernmentu v podmínkách naší republiky, 

specifikuji základní oblasti, kterými je tento koncept v České republice utvářen a pro 

srovnání také uvádím eGovernment v několika vybraných evropských zemích. 

 

Druhá kapitola přibliţuje téma datových schránek. Blíţe specifikuje právní úpravy, úskalí 

zřízení a pouţívání schránky a názory na fungování a existenci schránek nejen z pohledu 

počítačových odborníků, ale také úředníků veřejné správy.  

 

Třetí kapitola pojednává o projektu Czech POINT. Popisuje vývoj projektu v rámci 

eGovernmentu, vymezuje související pojmy, metodiku zřízení pracoviště Czech POINT a 

přináší výsledky z průzkumu uskutečněném mezi občany v oblasti znalosti a vyuţití 

projektu.  
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Při bliţším studiu tématu jsem v případě eGovernmentu byla velmi mile překvapena 

mnoţstvím literatury, kterou jsem postupně nacházela. Problém nastal aţ při hledání 

informací k projektu Czech POINT a oblasti datových schránek, informace o této 

problematice jsem čerpala pouze z internetu – ze stránek Ministerstva vnitra a 

internetových broţur nalezených na těchto stránkách. Doplnění informací o Czech 

POINTU jsem získala na pracovišti Czech POINTU v místě mého bydliště – v 

obci Jablůnka. Byly mi poskytnuty také interní informace nejen o budování pracoviště 

v oblasti finančních nákladů, výběrového řízení na dodavatele technického vybavení atd., 

ale zjistila jsem v jaké míře je pracoviště Czech POINT v Jablůnce vyuţíváno a o jaké 

sluţby mají občané největší zájem. Všechny tyto zjištěné skutečnosti jsem pouţila ve své 

práci.  

 

V souvislosti s datovými schránkami jsem rovněţ narazila na problém s potřebnou 

literaturou, a proto jsem nejvíce vyuţívala oficiálních internetových stránek datových 

schránek, různých odborných článků z internetových periodik a magazínu o eGovernmentu, 

který poskytoval ucelený přehled informací o datových schránkách. Díky tomu, ţe se 

Česká republika stala historicky první zemí, která má povinné pouţívání datových schránek 

ukotveno v zákoně, jsem často pracovala se zákonem č. 300/2008  Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon upravuje nejen datové schránky, 

ale také další oblast eGovernmentu, a to projekt Czech POINT, a proto bývá také nazýván 

zákonem o eGovernmetu. 
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1.  Problematika eGovernmentu 

 

eGovernment je velmi široký pojem zahrnující nejen problematiku datových schránek, 

projektu Czech POINT, oblast konverze dokumentů, základní registry veřejné správy, ale 

zabývá se také dlouhodobým uchováváním dokumentů a v neposlední řadě také ochranou 

údajů svěřených občany veřejné správě.  

 

Přístupy k problematice eGovernmentu jsou rozdílné. Kaţdý stát k eGovernmentu 

přistupuje odlišně. Rozdíly jsou například v právních úpravách týkajících se konverze 

dokumentů, elektronického podpisu atd. a liší se také principy činností státních institucí 

daných států, které eGovernment do veřejné správy implementují [12,s.120]. 

 

V souvislosti s pojmem eGovernment se často hovoří také o Smart Administration – neboli 

o efektivní veřejné správě a přátelských sluţbách [4,s.5]. Hlavní oblastí činnosti Smart 

Administration je shromaţďovat a předkládat informace, které jsou dostupné v různých 

zdrojích státu a díky tomuto procesu přenést tuto povinnost, která dříve byla povinností 

jednotlivých občanů na orgány veřejné správy [ 4,s.5 ].  

 

Existuje velké mnoţství definic, které vymezují tento pojem. Svoji definici má pro 

eGovernment OSN i Ministerstvo vnitra České republiky.                 

 

Definice OSN  

 

„ Trvalá povinnost veřejné správy zlepšovat vztah mezi občany a veřejným sektorem 

poskytováním levných a efektivních sluţeb, informací a znalostí. Praktická realizace toho 

nejlepšího, co můţe veřejná správa nabídnout [12,s.7]“. 

 

Definice MVČR 

 

„ eGovernment představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí 

informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy [12,s.7]“.  
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Pojem eGovernment nestojí osamoceně, je do něj zapotřebí zahrnout také legislativní 

prostředí, které umoţňuje výměnu informací mezi orgány veřejné správy, občany a 

komerčními subjekty ve všech moţných komunikačních směrech [12,s.7].  

 

Cílem eGovernmentu je zefektivnění veřejné správy, coţ nejen eliminuje čekání občanů na 

úřadech, ale přinese zlepšení také v elektronické komunikaci mezi občanem a státem, 

omezí opakované vyplňování stejných papírových úředních formulářů, občan tedy 

poskytne své údaje veřejné správě pouze jednou a orgány si je v rámci propojených 

databází předají [7].   

 

1.1    eGovernment v České republice 

 

Počátky eGovernmentu se v České republice objevily uţ v roce 2006, kdy se formovala 

jeho nová komplexní strategie zavádění do veřejné správy. Vznikal projekt eGon, který 

představuje projekt elektronizace veřejné správy, jehoţ hlavním cílem je usnadnění ţivota 

občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky vyuţití informačních technologií 

[6].V tomto roce také Ministerstvo vnitra přebralo agendu eGovernmentu od zanikajícího 

Ministerstva informatiky [7]. 

 

V roce 2007 se v rámci eGovernmentu objevil projekt Czech POINT. Jeho prostřednictvím 

došlo ke zefektivnění fungování veřejné správy a byla také odstraněna přílišná byrokracie 

ve veřejné správě [7]. 

 

Rok 2008 byl v rámci eGovernmentu rokem Czech POINTU. V lednu došlo k zahájení tzv. 

„ ostrého provozu “ na téměř 900 pobočkách v ČR a také na vybraných zastupitelských 

úřadech v zahraničí. Byla rozšířena agenda sluţeb poskytovaných Czech POINTEM. Došlo 

k přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů [21].Současně probíhala příprava legislativních opatření umoţňující zavádění 

eGovermentu [7].  
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V roce 2009 došlo k rozšiřování Komunikační infrastruktury veřejné správy ( KIVS ), 

zajišťující bezpečný přenos dat mezi úřady veřejné správy a registry. Nově vzniklo 

Centrální místo sluţeb ( CMS ) – datové centrum KIVS. V únoru došlo ke schválení 

zákona o základních registrech [7]. Daný zákon nabude účinnosti 1.července 2010. V roce 

2009 také došlo k přípravě informačního systému datových schránek ve spolupráci 

s Českou poštou jakoţto poskytovatelem. 

 
Byla také uskutečněna konverze listinných a elektronických  dokumentů na Czech 

POINTECH. 1. července roku 2009 byly zavedeny datové schránky a bylo zahájeno jejich 

přechodné období. 1. listopadu 2009 bylo přechodné období u datových schránek ukončeno 

a byl zahájen jejich ostrý provoz [7]. 

 

V červenci roku 2010 nabude účinnosti zákon o základních registrech: ve čtyřech 

základních  registrech ( základní registr osob, základní registr obyvatel,základní registr práv 

a povinností, základní registr územní identifikace,adres a nemovitostí ) [20] data o 

občanech budou bezpečně uloţena a sdílena [7]. Tímto krokem bude koncepce 

eGovernmentu v České republice plně realizována. 

 

 

Pomoc s elektronizací veřejné správy 

 

V České republice napomáhá samosprávným celkům s elektronizací veřejné správy eGon 

centrum, které vzniklo za účelem koordinace jednotlivých fází zavádění eGovernmentu. 

Centrum také organizuje setkání zástupců krajských úřadů s odborníky na problematiku 

eGovernmentu a spravuje internetové stránky www.egovernment.cz. V centru pracuje pět 

stálých zaměstnanců, kteří odpovídají na otázky týkající se operačního programu „ 

eGovernment v obcích – Czech POINT „ [5]. 
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Symbol eGovernmentu  v České republice                          

 
 

Symbolem eGovernmentu se stal oranţový panáček. Jmenuje se eGon, coţ je zkratka slova 

eGovernment. Kaţdá část panáčkova těla představuje jeden z pilířů pro fungování 

eGovernmentu v České republice. Jedná se o Komunikační strukturu veřejné správy, 

Základní registry veřejné správy, Zákon o eGovernmentu, díky němuţ celý systém 

eGovernmentu funguje a v neposlední řadě pracoviště Czech POINT.Díky struktuře 

panáčka lze sloţitou problematiku eGovernmentu lépe pochopit. Celý systém 

eGovernmentu funguje na stejných principech jako ţivý organismus, ve kterém vše souvisí 

se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci a ţivotní funkce 

eGona zajišťují [6] : 

 

- mozek : Základní registry veřejné správy - bezpečné a aktuální databáze dat o  

                 občanech a  státních i nestátních subjektech [6] 

 

- oběhová soustava : KIVS – komunikační infrastruktura veřejné správy, zajišťující  

                                  bezpečný přenos dat 

 

- srdce : Zákon o eGovernmentu – zákon o elektronických úkonech a autorizované  

               konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.[21] 

 

-  prsty : jsou kontaktní pracoviště Czech POINT 
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1.2             Mozek, srdce, prsty a oběhová soustava eGona 

 

 

eGovernment neboli zefektivňování veřejné správy je v České republice realizováno díky 

Základním registrům veřejné správy, Komunikační infrastruktuře veřejné správy, Zákonu o 

eGovernmentu a kontaktním místům Czech POINT. K této realizaci ovšem docházelo 

postupně [6]. 

 

Nejprve byl pozvolna realizován projekt Czech POINT, jehoţ počátky nalezneme v roce 

2006. Opravdový průlom v oblasti eGovernmentu však nastal v roce 2008, kdy vešel 

v platnost zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů [21],který umoţnil elektronizaci a modernizaci veřejné správy. Často bývá 

nazýván Zákonem o eGovernmentu [6].  

 

V roce 2009 došlo k realizaci Komunikační infrastruktury veřejné správy a jako poslední 

v červenci  roku 2010 vejde v platnost zákon o základních registrech [6]. 

 

 

KIVS – komunikační infrastruktura veřejné správy 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy znamená rychlejší a efektivnější přístup 

k informacím [4,s.11].Umoţňuje také bezpečnější komunikaci nejen mezi orgány veřejné 

správy, ale i mezi veřejnou správou a občany. Prostřednictvím KIVS spolu komunikují 

Czech POINTY a orgány veřejné správy a také veřejné orgány s registry.  

 

V budoucnu budou ke KIVSu připojena regionální technologická centra veřejné správy 

obsahující základní data o území, např. digitální mapa veřejné správy, sklad elektronických 

dokumentů veřejné správy nebo statistická data o území [4,s.11]. 

 

Díky tomuto systému se za 2 roky jeho fungování podle informací Ministerstva vnitra 

uspořilo za datové a hlasové sluţby 270 milionů korun.  

Novým a základním prvkem celé této komunikační infrastruktury je Centrální místo sluţeb  

( CMS ). Je to jediné místo výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné 
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správy. CMS také umoţňuje propojení internetu k specifickým neveřejným sítím, např. 

sítím EU, a také je to jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů 

telekomunikačních infrastruktur poskytujících sluţby pro KIVS [4,s.11]. 

 

Systém KIVS bývá často označován jako základní kámen eGovernmentu [4, s. 11]. 

 

Základní registry veřejné správy 

 

„ Základním registrem veřejné správy můţe být jakýkoliv ISVS, který je z hlediska zákona 

za základní registr označen. Z funkčního hlediska musí být schopen automatizované 

komunikace přes referenční rozhraní. Je velkou databází v pravém slova smyslu, přičemţ 

funkčně také odpovídá databázi. Hlavní důraz je kladen na řízení přístupu uţivatelů, a to 

z hlediska přístupových oprávnění a bezpečnosti [12,s.78]“ .  

 

Veřejné registry bývají často označovány jako paměť eGovernmentu. Budou v nich 

bezpečně uloţena data o všech občanech. Data v  registrech budou spravována 

prostřednictvím úředníků veřejné správy, kteří k tomu budou oprávněni a současně budou 

disponovat povolením k této činnosti od  občanů.  

 

Registry budou také zajišťovat aktuálnost dat, která budou v nich obsaţena. Budou v nich 

uloţeny vţdy jen aktuální referenční údaje ( údaje, které jsou vymezeny speciálním 

zákonem – předpokladem je speciální zákon pro kaţdý základní registr )[4,s.15] a pouze ty 

budou moci úředníci pro svoji práci vyuţívat. Dojde tak k odstranění roztříštěnosti velkého 

mnoţství databází, které v současné době spravuje kaţdá instituce samostatně, a data v nich 

jsou často chybná [4,s.15]. 

 

V registrech budou data chráněna tím způsobem, ţe nebudou spojena se jménem osoby, 

které se týkají. Patřičná osoba je identifikována číselným kódem, tzv. agendovým 

identifikátorem [4,s.15].Toto opatření zamezuje neoprávněnému propojení dat 

z jednotlivých registrů.    
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Existenci čtyř základních registrů umoţňuje zákon o základních registrech, který vzejde 

v platnost v červenci 2010 .  

 

Tento zákon kromě faktické existence registrů také klasifikuje uvedené údaje na [12,s.77] :  

 

-    referenční údaje 

-    referované údaje a  

-    ostatní údaje 

 

Referenční údaje 

 

„ Referenční údaje jsou údaje, které jsou vymezeny speciálním zákonem. V budoucnu bude 

kaţdý registr disponovat svým speciálním zákonem. Údaje budou centrálně uchovávány 

pouze v jednom základním registru a ostatní registry budou tento údaj ze základního 

registru pouze přebírat [12,s.77]“.  

 

Referované údaje 

 

„ Za referované údaje jsou povaţovány takové údaje, které jsou vedeny v ISVS a jsou 

referenční v základním registru. ISVS následně bude mít povinnost všechny referenční 

údaje ze základních registrů přejímat, pokud s nimi chce pracovat a vést je [12,s.77]“. 

Technicky můţe být přejmutí údajů vyřešeno odkazem, synchronizací, případně vzneseným 

dotazem na poţadovaný údaj.  

 

Ministerstvo vnitra jako koordinátor projektu základních registrů vymezuje tyto registry:   

      -    registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

      -    registr obyvatel 

      -    registr osob 

      -    registr práv a povinností [4] 
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Registr územní identifikace, adres a nemovitostí ( RÚIAN )  

 

RÚIAN bude také obsahovat údaje o územně evidenčních jednotkách - část obce a ulice a 

jiné veřejné prostranství. Data vedená o těchto jednotkách budou identifikační (kód, název) 

a lokalizační (definiční bod, hranice) [4,s.18]. 

 

Registr bude obsahovat údaje o základních územních prvcích, tzn. území státu, parcela,  

katastr, nemovitost, kraje, obce, části obcí, ulice, číslo popisné, číslo orientační, region 

soudrţnosti, vyšší územní samosprávný celek, kraj, okres, správní obvod obce s rozšířenou 

působností a obce s pověřeným obecním úřadem, území obce, vojenský újezd, správní 

obvod v hlavním městě Praze, městský obvod a městská část ve statutárních městech a v 

hlavním městě Praze, základní sídelní jednotka, katastrální území, stavební objekt, adresní 

místo, pozemek v podobě parcely [4,s.18]. 

 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí bude vycházet ze současných 

informačních systémů vedených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Českým 

úřadem zeměměřičským a katastrálním, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem 

vnitra ČR. Po naplnění registru některé z těchto zdrojů zaniknou, či zásadně změní či omezí 

svůj systém zpracování a pouţití. Aţ bude registr naplněn daty dojde k jejich třídění a 

ověřování jejich správnosti, v případě neúplnosti dojde k doplnění [4,s.18]. 

 

Registr osob ( ROS ) 

 

V tomto registru se budou nacházet aktuální referenční údaje o :  

 

-    právnických osobách 

-    podnikajících fyzických osobách 

-    organizačních sloţkách státu (školy, nemocnice, charita) 

-    organizačních sloţkách zahraničních právnických osob [4,s.16] 

 

Najdeme zde informace o osobách z nejrůznějších rejstříků a evidencí. Do registru osob 
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budou zařazeny také osoby, které se při zahájení své činnosti zaregistrovaly u daného 

úřadu. Budou zde uchovávány pouze aktuální údaje. Celá historie jejich změn bude uloţena 

v příslušném agendovém informačním systému [4,s.16]. 

 

Díky registru osob získají nejen občané, ale také veřejná správa zdroj jednotných, přesných 

a aktuálních údajů, týkajících se osob vedených v registru.  

 

Registr obyvatel ( ROB )  

 

Registr obyvatel bude obsahovat aktuální referenční údaje o :  

 

-   všech občanech ČR 

-   cizincích s povolením k pobytu v ČR 

-   občanech jiných států vedených v základních registrech (zahraniční vlastníci  

     nemovitostí) [4,s.17] 

 

Registr obsahuje údaje týkající se obyvatel České republiky jako jsou  -  příjmení, jméno, 

odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, datum narození a úmrtí, 

odkaz do registru územní identifikace na místo a okres narození a úmrtí, státní občanství 

[4,s.17]. 

 

Databáze má obsahovat i údaje, které budou podpůrné pro další informační systémy a 

projekty realizované v oblasti eGovernmentu: 

 

-   čísla elektronických občanských průkazů 

-   údaj o tom, zda má daná fyzická osoba datovou schránku [4,s.17] 
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Registr práv a povinností 

 

Registr práv a povinností bude jakýmsi tabulkovým systémem s informací o tom, jaký typ 

oprávnění má daná role (číst/zapisovat) k určitému údaji v daném základním registru nebo 

informačnímu systému [4,s.17]. 

 

Základní registr práv a povinností se bude skládat ze dvou částí. První oblast vymezí 

konkrétní oblast působnosti orgánů veřejné správy a uvádí oblast odpovědnosti daného 

úřadu.  

 

Druhá část registru vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob. Registr 

bude postupně naplňován podle zvláštních právních předpisů údaji o právech a 

povinnostech, které úřady pro svou činnost nejčastěji potřebují [4,s.17]. 

 

 V registru bude přehled agend, které vykonávají orgány veřejné moci. Dále bude 

obsahovat také informace o tom, který úřad má danou problematiku na starosti. V 

neposlední řadě zde bude definována role, která je pro výkon agend potřebná [4,s.17]. 

 

Ke změně referenčních údajů o právech a povinnostech fyzických a právnických osob 

vedených v tomto registru můţe dojít pouze na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci.  
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1.3         Konverze dokumentů 

 

Konverze dokumentů znamená úplný převod elektronického dokumentu na dokument 

písemný nebo naopak [16]. Často je zmiňovaná v souvislosti s projektem Czech POINT, 

který tuto sluţbu občanům poskytuje. V rámci všech sluţeb, poskytovaných Czech 

POINTEM je konverze dokumentů ze strany občanů nejméně vyuţívanou sluţbou. 

Konverze dokumentů je v rámci eGovernmentu realizována i v jiných zemích Evropské 

unie, ale nalezneme ji také ve Spojených státech. Přístup a právní úpravy převodu 

dokumentů se v různých zemích  liší [12,s.71]. Společným prvkem je skutečnost, ţe ať uţ 

se jedná o elektronický či písemný dokument mají stejnou právní váhu [12,s.71]. 

 

Právní úpravou konverze listinných a elektronických dokumentů v České republice je 

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů [21]. 

Zákon upravuje 3 významné oblasti veřejné správy :  

 

-  elektronické úkony orgánů veřejné moci 

-  informační systém datových schránek 

-  autorizovanou konverzi dokumentů [21] 

 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů upravuje nejen 

problematiku konverze dokumentů, ale i oblast datových schránek a problematiku Czech 

POINT.  

 

Konverze dokumentů znamená úplné převedení listinného dokumentu do elektronické 

podoby nebo naopak [15]. Ke konverzi můţe docházet buď z moci úřední ( konverze je 

poţadována pro výkon působnosti některého z orgánů veřejné moci ) nebo na ţádost a 

v tomto případě je konverze provedena pouze na některém z kontaktních pracovišť veřejné 

správy.  

 

Proces převodu listinného dokumentu na dokument elektronický nebo naopak se nazývá 

autorizovaná konverze. Ověřovací doloţka kaţdé provedené konverze se ukládá do 
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centrálního úloţiště ověřovacích doloţek [15]. Kaţdý konvertovaný dokument je opatřen 

ověřovací doloţkou a je uloţen v Centrální evidenci ověřovacích doloţek provedených 

konverzí [15].  

 

Konverze z listinné do elektronické podoby 

 

V  případě konverze z listinné podoby do podoby elektronické si občan s sebou přinese 

listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je prováděn na CD/DVD, záleţí na přání občana 

nebo je zaslán do tzv. Úschovny - tedy úloţiště konvertovaných dokumentů, kde si jej 

občan kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je uskutečněna v rámci úhrady 

poplatku za konverzi [15]. 

 

Konverze z elektronické do listinné podoby 

 

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který bude 

předmětem konverze můţe občan přinést buď na CD/DVD nebo poslat ze své datové 

schránky do Úschovny (datového úloţiště). Jestliţe je dokument poslán do Úschovny musí 

s sebou občan přinést potvrzení o vloţení dokumentu do datového úloţiště pro potřeby 

konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci [15].  

 

Autorizovaná konverze na žádost  

 

Na ţádost lze konvertovat velké mnoţství dokumentů. Konverze je prováděna na 

kontaktních místech veřejné správy. Za tímto účelem bylo v systému Czech POINT 

vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhoţ provádí pracovník kontaktního pracoviště 

autorizovanou konverzi dokumentů [15]. „ Formulář krok po kroku vede pracovníka celým 

procesem konvertování a to od skenování dokumentu (konverze z listinné do elektronické 

podoby) kontroly, vytvoření ověřovací doloţky aţ po samotné uloţení v Centrální evidenci 

ověřovacích doloţek provedených konverzí “[15]. 
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Autorizovaná konverze z moci úřední  

 

Tento druh konverze je určen pouze pro vnitřní potřeby úřadu. Jedná se o konverzi 

dokumentů ve vlastnictví úřadů [15]. Pro konverzi z moci úřední bylo v rámci sytému 

Czech POINT vytvořeno nové rozhraní, které se nazývá CzechPOINT@Office. 

CzechPOINT@Office v sobě obsahuje formulářové rozhraní pro autorizovanou konverzi 

dokumentů z moci úřední a také pro výpis nebo opis z Rejstříku trestů  [15]. 

 

Všechna kontaktní místa veřejné správy disponují přístupem do CzechPOINT@Office, 

tento přístup je jim automaticky vytvořen administrátorem [15]. Orgány veřejné správy, 

které nefungují jako kontaktní místa veřejné správy mohou získat přístup do 

CzechPOINT@Office na základě formuláře umístěného v sekci Pro obce – Zřiďte si Czech 

POINT. 

 

Dokumenty, u kterých není možná konverze 

Zákon č. 300/2008 [21]také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat. Jsou 

to především dokumenty, jejichţ jedinečnost nelze konverzí nahradit: 

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská kníţka, 

sluţební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo 

jiný průkaz, vkladní kníţku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický 

plán, rysy a technické kresby [15]. 

 

Vymezení originálu v rámci konverze dokumentů 

 

Originál dokumentu je velmi důleţitým pojmem, protoţe jeho předloţení je nezbytné v celé 

řadě případů jelikoţ jeho předloţení umoţňuje prokázání určitých skutečností [12,s.72]. 

Problém ovšem nastává při vymezení originálu v elektronické podobě. Pro tyto dokumenty 

nelze ani po konverzi dokumentů pouţít ustálený výklad originálu  v oblasti papírových 

dokumentů.  
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Pojem originál se v některých státech ( např. ve Francii nebo Velké Británii ) v podstatě 

nepouţívá a místo toho se začal pouţívat  pouze pojem „ autentický dokument „[12,s.72]. „ 

V USA je pojem originálu vymezen obdobně jako autentický dokument “[12,s.72]. „ Za 

originál, resp. autentický dokument bývá v České republice povaţována datová zpráva, 

která splňuje následující “ [12,s.72]:  

 

-  je zachována jednotnost informací obsaţených v dokumentu od okamţiku jeho  

   dokončení v libovolné formě 

- datová zpráva musí být v písemné formě 

-  informace zůstanou nezměněné a kompletní ve srovnání s právě  dokončeným   

   dokumentem, s výjimkou připojení příslušných potvrzení nebo certifikátů zajišťujících  

   integritu, anebo s výjimkou nezbytných změn vzniklých při komunikaci, úschově    

   nebo předvedení informací [12,s.73] 

 

 

1. 4      eGovernment v zahraničí  

 

Základní právní úprava týkající se eGovernmentu pochází z roku 1996, jedná se o 

UNICTRAL Model Law on Electric Commerce  ( dále jen UML ) [12,s.120]. Tento zákon 

se stal předlohou pro národní legislativy některých států v oblasti eGovernmentu a vychází 

z něj např. i Evropská komise při přípravě evropské legislativy řešící některé aspekty 

elektronické komunikace [12,s.120]. 

 
UML vychází ve své úpravě z důsledného technologicky neutrálního přístupu [12,s.120]. 

Podle tohoto systému je pojem „ písemnost “ definován „ na nejniţší úrovni poţadavků 

jako cokoliv v jakékoliv formě a na jakémkoliv nosiči, co je moţné reprodukovat a číst pro 

účely budoucího vyuţití “ [12,s. 120]. Za písemnost by podle tohoto vymezení měly být 

povaţovány např. veškeré e-mailové zprávy nebo libovolné texty v elektronické formě, bez 

ohledu na úroveň jejich zabezpečení nebo na to, zda je z nich patrný jejich zdroj [12,s.120].  

 
Zákon UML dále definuje také pojem „ originál “, a to ne ve vztahu k formě, v jaké byl 

dokument původně pořízen, ale ve vztahu k integritě obsahu [12,s.120]. Za originál je tedy 
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v tomto případě moţno povaţovat i několikátou elektronickou kopii dokumentu, pokud lze 

prokázat jeho integritu v okamţiku, kdy byl dokument zhotoven ve své finální podobě 

[12,s. 120].  

 

 

1. 4. 1    eGovernment v zemích EU 

 

Francie  

 

Francouzský občanský zákoník vychází z UML.Zákon přiznává dokumentu původně 

vytvořenému v elektronické podobě hodnotu originálu, ale je nutné jej vybavit moţností 

ověření a integrity obsahu – tyto dokumenty jsou opatřovány elektronickým podpisem 

[12,s.124]. 

 

Zákonem z dubna 2000 byl zahájen pokrokový projekt ve Francii, jedná se o změnu 

v oblasti doručování písemností správním úřadům.Díky tomuto zákonu se povaţuje za 

doručení správnímu úřadu, pokud elektronická pošta zaslaná takovému úřadu je 

doprovázena doručenkou [12,s.126]. Veškeré sluţby, které jsou úřady poskytované online 

jsou podnikatelům přístupné zcela zdarma. Pro fyzické osoby je moţnost elektronického 

podání dani z příjmu, online je také moţno platit domovní či pozemkovou daň [12,s.126]. 

Právnické osoby mohou elektronicky podat přiznání o dani z činnosti obchodní společnosti 

[12,s.126].  

 

Finsko  

 

Zákon o elektronických sluţbách a komunikaci ve veřejném sektoru vymezuje elektronický 

dokument velmi obecně jako jakoukoliv elektronickou zprávu týkající se určité záleţitosti 

nebo rozhodnutí [12,s.130]. Tento zákon rovněţ stanovuje zachování písemné formy 

v případě elektronického dokumentu. Pokud je poţadován podepsaný dokument, musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem zaloţeným na základě kvalifikovaného 

certifikátu a vytvořený prostředkem pro bezpečné vytváření elektronických podpisů 

[12,s.130]. Elektronická zpráva sama o sobě je jakákoliv informace zaslaná prostředky 
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umoţňující tímto způsobem přenos elektronických zpráv. 

 

Oblast eGovernmentu je upravena taktéţ zákonem o elektronických sluţbách a komunikaci 

ve veřejném sektoru, jehoţ aplikace je velmi široká [12,s.126]. Vztahuje se na soudní či 

správní záleţitosti, včetně soudního stíhání a vymáhání. Riziko nedoručené zprávy nese 

odesílatel.  

 

Německo  

 

Za účelem odstranění nedostatků ve vztahu k uţívání elektronické formy smluv  byl přijat 

zákon na změnu občanského práva v souvislosti poţadavků na formu a další předpisy na 

modernizaci právních transakcí z 13. července 2001 ( „ Zákon na změnu formy “ ) 

[12,s.128]. Německá legislativa nevymezuje ţádný poţadavek na formu, ale existují také 

výjimky.  
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2   Datové schránky 

 

Datovou schránku Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů [21] dle paragrafu č. 2 o datových schránkách definuje takto :  

 

(1) Datová schránka je elektronické úloţiště, které je určeno k :  

 

a)  doručování orgány veřejné moci, 

b)  provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. 

c)  dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. 

(Novelizace k  1. lednu  2010.) 

 

(2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra [21] 

 

Díky tomuto zákonu, který nabyl účinnosti 1. července 2009 se Česká republika stala první 

zemí, kde je pouţívání datových schránek pro orgány veřejné správy a podnikatelské 

subjekty povinné ze zákona.  

 

Zřízení datové  schránky 

 

Pro orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku se zřízení 

datové schránky stalo povinným dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů [21]. Tyto subjekty proto nemusí o zřízení datové 

schránky nijak ţádat, bude jim zřízena automaticky. Ministerstvo vnitra vyrozumí danou 

oprávněnou osobu  - či případného statutárního zástupce o zřízení schránky a poté jí zašle 

přístupové kódy k dané zřízené schránce [13]. Od tohoto okamţiku se schránka stává 

funkční, dále ji není nutné nijak aktivovat  a můţe docházet k přenosu datových zpráv. 

Důleţitou informací pro uţivatele, kteří by si mohli myslet, ţe kdyţ nebudou datovou 

schránku otvírat,  nebudou do ní datové zprávy přicházet je zcela mylná [13].  

 

 



 23 

Fyzické osoby (občané či podnikající fyzické osoby), kterým nutnost zřízení datové 

schránky ze zákona nevyplývá si o ni musejí zaţádat. Nejjednodušší cestou je zaţádání  o 

zřízení datové schránky prostřednictvím pracoviště Czech POINT, na tomto pracovišti 

mohou fyzické osoby nejen ţádat o zřízení datové schránky, ale také mohou přes Czech 

POINT poţádat o její zneplatnění a to  je moţno také opětovně [13]. Tato ţádost je 

vyřízena zdarma pouze poprvé. Při kaţdé další opakované ţádosti v kratším intervalu neţ 3 

roky, bude tato ţádost zpoplatněna dvěma sty korunami [13].  

 

Datová schránka nefunguje na principu emailové schránky, coţ znamená, ţe při odeslání 

zprávy nemůţeme komunikovat s jednotlivými úředníky, ale pouze s celou institucí [13]. 

Jednotlivé datové schránky jsou zřizovány a spravovány Ministerstvem vnitra [13]. 

 

„ Do datové schránky má od prvního okamţiku přístup jen tzv. oprávněná osoba, tedy ta, 

která od Ministerstva vnitra obdrţela přístupové kódy. Oprávněnou osobou můţe být buď 

fyzická osoba, která poţádala o zřízení datové schránky z vlastní iniciativy nebo fyzická 

podnikající osoba. U subjektů, u kterých povinnost zřídit si vlastní datovou schránku 

vznikla ze zákona automaticky je oprávněnou osobou statutární orgán, nebo člen 

statutárního orgánu, vedoucí organizační sloţky či vedoucí orgánu veřejné moci “ [13]. 

 

Ovšem ne vţdy má oprávněná osoba dostatek času a moţnosti s datovou schránkou 

pracovat, můţe tuto činnost delegovat, tak jak tomu bylo v minulosti v případě papírové 

pošty, na další osoby [13]. Touto osobou můţe být například i administrátor. U větších 

organizací pak bude jistě vyuţito i institutu pověřené osoby, na kterou můţe spravování 

schránky delegovat jak oprávněná osoba, tak administrátor [13]. V praxi to můţe například 

znamenat, ţe oprávněnou osobou je starosta obce, který deleguje administrátorská práva na 

vedoucího odboru IT a pověřenou osobou učiní pracovníka podatelny [13]. 
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Důvody pro zřízení datových schránek 

 

Cílem datových schránek je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování sluţeb veřejné 

správy nejširší veřejnosti. Datové schránky zrychlují jednotlivá řízení díky tzv. institutu 

doručené zásilky, to znamená, ţe kaţdá zásilka vloţená do datové schránky je po lhůtě 10 

dnů povaţována za vyzvednutou [13]. Důleţitým prvkem zákona je, ţe obě verze 

dokumentů, tedy těch papírových i elektronických, budou rovnocenné [7]. Komunikace 

prostřednictvím datových schránek zcela nahradí listinné doručování a zefektivní výkon 

veřejné správy, navíc ušetří občanům i úřadům nejen čas, ale také peníze.  

 

Pomocí datové schránky také nelze komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající 

fyzickou osobou, ale od 1.1. 2010 je díky novele zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů [21],které je součástí vládního návrhu na 

vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [24] umoţněna komunikace mezi 

právnickými osobami [13]. Schránka je určena zejména pro komunikaci s úřady a 

institucemi veřejné správy.  

 

Fikce doručení  

 

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamţikem 

přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou [13]. Obdobně jako u listovních zásilek 

funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 

byl dokument dodán do datové schránky, povaţuje se tento dokument za doručený 

posledním dnem této lhůty [13]. 

 

„ Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k vyzvednutí datové zprávy z datové schránky z 

důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného váţného důvodu, můţe být poţádáno o 

prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy  vznikla překáţka, která podateli 

bránila úkon učinit) “[3]. 
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V případě datové schránky pro doručení dokumentu platí stejné právní účinky jako při 

doručení do vlastních rukou [13]. 

 

Zprávy doručené do datové schránky bude mít její vlastník k dispozici do okamţiku jejich 

vyzvednutí [13]. Tímto způsobem je také zachována moţnost, aby uţivatel, který datovou 

schránku dlouho neotevřel mohl po jejím otevření zjistit, co všechno promeškal.  

 

Datové schránka ovšem nedisponuje ţádnou archivní sluţbou, a proto jsou zprávy jiţ 

vyzvednuté a přečtené po 90 dnech automaticky smazány [13]. Uţivatel datové schránky, si 

musí zprávy, které nechce, aby byly smazány sám archivovat [13]. V tomto případě můţe 

vyuţít elektronické spisové sluţby, kterou má k dispozici na vlastním počítači, nebo 

archivačních sluţeb, které bude v budoucnu nabízet Česká pošta [13].  

 

Elektronický podpis 

 

I přesto, ţe je tento způsob doručovacího systému uzavřený, nutností s ohledem na správní 

řád je dodrţet povinnost podepisování jednotlivých dokumentů zasílaných prostřednictvím 

datových schránek [13]. 

 

Princip je následující : datová zpráva odeslaná datovou schránkou musí být opatřena 

zaručeným elektronickým podpisem [13]. Práce s elektronickými dokumenty by se měla 

řídit stejnými pravidly, kterými se v dané instituci řídí práce s papírovými dokumenty. Tato 

skutečnost je ovlivněna vnitřními zvyklostmi daného úřadu. Pokud v současné době 

úředník  vydává konkrétní rozhodnutí v papírové podobě a podepisuje jej sám, můţe být 

pro práci se spisem v elektronické podobě vybaven rovněţ elektronickým podpisem [13].  

 

Existují ale úřady, které velmi často vyuţívají moţnosti, kdy úředník provede rozhodnutí, 

ale s dovětkem za správnost jej podepíše jeho sekretariát, pracovník spisové výpravny atp. 

Tedy za více pracovníků, kteří tato rozhodnutí provádějí, stvrzuje správnost svým 

podpisem pouze jedna osoba [13]. Stejným způsobem je moţná také realizace 

v elektronické podobě. Celý úřad můţe disponovat jen jedním elektronickým podpisem, 
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například v rámci podatelny, kterým daný pracovník, který tímto podpisem disponuje, 

opatří spis a potvrdí správnost a pravost rozhodnutí, která učinili jeho kolegové v různých 

oblastech daného úřadu [13].  

 

U fyzických osob je tato problematika jednodušší, protoţe jsou samy oprávněnou osobou. 

V jejich případě při odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky není nutnost opatřovat 

je elektronickým podpisem [13]. Autentizace je zaručená tím, ţe daný uţivatel je 

vlastníkem datové schránky a teoreticky je jediným, kdo z ní datové zprávy odesílá [13].  

 

Zjištění existence datové schránky 

 

Neexistuje ţádný seznam vlastníků datových schránek, do něhoţ by mohl uţivatel 

nahlédnout a zjistit, zdali subjekt, kterému chce zprávy odeslat datovou schránku vlastní a 

na základě toho mu zprávu odeslat [13]. Jedním z důvodů je také mimo jiné ochrana dat. Je 

moţno pouze prostřednictvím dotazu zjistit, zda daný subjekt datovou schránkou disponuje 

a poté mu do ní zprávu odeslat [13].  

 

Jelikoţ fyzické osoby disponují moţností zrušení datové schránky, proto je moţné, ţe daný 

subjekt dnes jiţ datovou schránkou nedisponuje, a proto je nutný další dotaz, který vrátí 

odezvu s aktuálním stavem [13]. 

 

Dne 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů [21] ,které je součástí 

vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499 / 2004 Sb., o archivnictví 

a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [24].        

Schválení této novely, přináší několik změn v projektu datových schránek.            

Především: náklady spojené s provozováním ISDS bude hradit stát ze státního rozpočtu z 

kapitoly všeobecná pokladní správa a nikoli orgány veřejné moci [3]. 

Zároveň vzniklo tzv. přechodné období, které od 1.7.2009 umoţňuje přihlášení do datové 

schránky, ale nikoli její aktivaci [3]. K té můţe dojít později, nejpozději však do 1.11.2009. 
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V poslední době také vešly v platnost 3 novinky, se kterými veřejnost seznámil ředitel 

sekce rozvoje sluţeb a eGovernmentu Petr Stiegler prostřednictvím časopisu vydávaným 

Ministerstvem vnitra eGon News z října 2009, ( volně přístupným na stránkách 

Ministerstva vnitra ČR ), které by měly usnadnit uţivatelům pouţití datových schránek.  

 

Informování o datových schránkách prostřednictvím SMS 

 

Jako první je moţnost oznámení příchodu datové zprávy prostřednictvím SMS [7]. Uţivatel 

má ze zákona nárok na bezplatné upozornění na doručení datové zprávy do schránky 

prostřednictvím mailu, ale můţe se stát, ţe například nebude mít po určitou dobu 

k dispozici počítač, a pak jistě oznámení SMS uvítá [7]. 

 

Bezpečný klíč k datové schránce 

 

Druhým zlepšením je Bezpečný klíč k datové schránce, který má zabezpečit ještě 

bezpečnější přihlášení do datové schránky. Jedná se o takzvaný token, který připomíná 

klasickou USB paměť, na rozdíl od ní se jedná o úloţiště chráněné [7]. Pokud si sem 

uţivatel nahraje certifikát a pak token ztratí, nehrozí nebezpečí, ţe se k certifikátu dostane 

někdo nepovolaný, který by ho mohl případně zneuţít. K tomu případu by mohlo dojít, 

kdyby uţivatel certifikát nahrál do počítače [7]. Samozřejmě je nabízena varianta, která 

obsahuje kromě tokenu a komerčního certifikátu také kvalifikovaný certifikát pro vytváření 

elektronických podpisů [7]. 

 

Pro uţivatele je velmi výhodné, ţe lze tento bezpečný klíč pouţít také pro přihlašování k 

Czech POINTU [7]. 

 

Třetí sluţbou je Datový trezor [7]. Jeho podstata spočívá v tom, ţe po uplynutí 90 dnů, coţ 

je doba, po kterou zůstávají datové zprávy v datové schránce, se automaticky – aniţ by se o 

to musel uţivatel jakkoli starat – přesunou do datového trezoru, kde budou bezpečně 

uloţeny pro další pouţití [7]. 
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2.1     Nové formuláře k agendám v Czech POINTU 

 

„ Od 1. ledna 2010 mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby do 

své datové schránky povolit doručování datových zpráv od jiných fyzických osob, 

podnikajících fyzických osob nebo právnických osob - tzv. komerčních zpráv “ [1].  

Tento fakt vyplývá z §18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů [21] doručování tohoto typu zpráv je podle odst.3 téhoţ 

paragrafu zpoplatněno dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

[1]. 

 

Czech POINT a datová schránka 

 

 Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můţe být také udělán 

výpis z : katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, ţivnostenského rejstříku, rejstříku 

trestů, přijetí podání podle ţivnostenského zákona apod. [1]. 

 

Na kontaktních místech Czech POINT můţeme zaţádat o nové přihlašovací údaje,  o 

zrušení platnosti přístupových údajů nebo zabránění v přístupu do datové schránky. Do 

datové schránky lze zabránit v přístupu pouze subjektům, které o datovou schránku 

zaţádaly [1]. 

Ve všech případech mají pracovníci kontaktních míst k dispozici standardní formuláře,ze 

kterých jsou data předávána informačnímu systému datových schránek (ISDS) [1].   
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Náklady spojené s odesíláním datových zpráv 

 

Součástí smluv mezi Českou poštou a Ministerstvem vnitra, které byly podepsány 

27.2.2009, bylo i stanovení nákladů za odesílání zpráv prostřednictvím datových schránek 

[3]. 

 

Jsou stanoveny 4 druhy datových schránek [3] :  

 

        -   datové schránky orgánů veřejné moci 

        -   datové schránky pro právnické osoby 

        -   datové schránky pro fyzické osoby podnikající 

        -   datové schránky pro fyzické osoby 

 

Pro všechny 4 vymezené druhy datových schránek je odesílání zpráv zcela zdarma [3].  

 

 

2.2    Hlavní slabiny datových schránek z pohledu odborníků 

 

Reakce na datové schránky byly uţ před jejich uvedením do provozu velmi rozporuplné. 

Na jedné straně panovala vidina úspory nákladů, díky elektronické cestě posílání 

dokumentů, na straně druhé však byla obava, jak tento předem neodzkoušený systém bude 

vlastně fungovat.  

 

Prvním problémem je skutečnost, ţe systém fungování těchto schránek byl poprvé 

vyzkoušen aţ jejich aktivací a subjekty, které si schránku zaktivují zpravidla nemají komu 

psát ani nemohou obdrţet odpověď, aby se s tímto systémem naučily pracovat [18].  

 

Ze zákona byla definována povinnost si datovou schránku aktivovat do 1. listopadu a 

pokud dané subjekty takto neučinily bude jim schránka po tomto datu aktivována z moci 

úřední [13].  

 



 30 

Dále je také kritizován způsob aktivace schránek subjekty, většina si ji nechávala aţ na 

poslední chvíli, tedy do časového intervalu bezprostředně se blíţícímu 1. listopadu, 

popřípadě si některé subjekty neplánují schránku aktivovat vůbec. Zatímco pouze 10 % 

subjektů si schránku řádné aktivovalo jiţ ve volitelném  „ testovacím provozu „ , ve kterém 

jediným testem byla paradoxně aktivace schránky [18].  

 

Dalším paradoxem je skutečnost, ţe orgány veřejné moci nejsou vůbec na provoz 

připravené a budou nuceny touto cestou se subjekty komunikovat [18].  

 

Počítačový programátor Michal Valášek v článku pro Lupu (server o českém internetu) z 2. 

11. 2009 pod názvem Sedm hříchů datových schránek také kritizuje technické dispozice 

datových schránek. Zejména zmiňuje nevýhody systému ISDS, v rámci kterého datové 

schránky fungují.   

 

Systém ISDS 

 

Součástí systému ISDS je světově unikátní systém 602XML, díky kterému datové schránky 

vyţadují instalaci specifického doplňku prohlíţeče [18].  Tato instalace je ovšem spojená 

s řadou problémů. Pro instalaci nebo aktualizaci nestačí běţná uţivatelská oprávnění, je 

třeba mít práva administrátora (superuţivatele) [18]. To představuje problém zejména ve 

firemním prostředí, kde jsou práva uţivatelů typicky omezena. Kvůli datovým schránkám 

bude tedy nezbytně nutné měnit firemní bezpečnostní politiky [18]. Není známo, ţe by se 

tento český formát 602XML pouţíval i někde jinde mimo státní správu [18].  

 

Bezpečnost datových schránek  

 

Dále odborník Michal Valášek v článku Sedm hříchů datových schránek pro Lupu.cz 

upozorňuje na zmatené uţivatelské rozhraní, na nepřílišnou estetičnost webu a také na 

sloţitost ovládání a pochopení pro běţné uţivatele.  
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Zajímavou oblastí je také zabezpečení – v mnoha případech je zaloţeno spíše na 

zodpovědnosti uţivatelů či na čiré důvěře. Důvěru musí uţivatel v tomto případě projevit 

systému 602XML, jako zcela neznámému a tedy nepříliš důvěryhodnému [18]. Tomuto 

pofidérnímu systému jsou svěřeny nejen soukromé přihlašovací údaje uţivatele, ale také 

veškerá korespondence a obsah datové schránky subjektu. Dále tento systém také do 

značné míry sniţuje svobodnou volbu uţivatele a omezuje jeho moţnosti práce s datovou 

schránkou [18].  

 

Jako malý háček můţe být vnímána skutečnost, ţe uţivatel nemůţe odesílat zprávy ze své 

datové schránky z jiného neţ svého osobního počítače [18]. Pouţití veřejného počítače je 

v tomto případě nemoţné. Jak je známo, přesměrovat klasickou papírovou poštu na 

dočasné místo pobytu, odlišné od toho trvalého je moţné, ale přesměrovat takto 

elektronickou poštu nelze [18].  

 

Uţivatel či vlastník datové schránky je povinen chovat se zodpovědně, správně pracovat 

s datovou schránkou a tímto způsobem dodrţovat bezpečnostní zásady práce s datovou 

schránkou [18]. Dodrţování těchto zásad při práci s datovou schránkou v systému ISDS má 

ochránit od případného zcizení dat. V případě, ţe je uţivatel nedodrţí a ke zcizení dat 

dojde, je nasnadě skutečnost, ţe neznalost neomlouvá.Většina jiných systémů vynakládá 

značné prostředky i na ochranu případných neznalých a nezodpovědných uţivatelů, 

v případě systému ISDS k tomuto však nedošlo [18]. 

 

Jako problematickou uvádí Michal Valášek v článku Sedm hříchů datových schránek také 

skutečnost, ţe se v souladu s datem spuštění datových schránek vynořilo také několik 

nepravých internetových adres, na kterých by si údajně měli uţivatelé datové schránky 

zřídit. Jediná správná adresa, na které je moţno si plně fungující a „ pravou „ datovou 

schránku zřídit je : www.datoveschranky.info. Ministerstvo vnitra tuto skutečnost 

nezvládlo dostatečně ohlídat a připustilo existenci těchto „ nepravých „  internetových 

stránek jistě důvěryhodnosti a na věhlasu datových schránek zrovna nepřidá.  
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Stejně tak se příliš nepovedla reklama ani propagace systému datových schránek. Mnohé 

subjekty, kterým byla uloţena povinnost si schránky zaloţit o tom mnohdy neměly ani 

tušení, popřípadě ani nevěděly, kde takto v souvislosti s touto skutečností mají učinit [18].  

 

 

2. 3          Datové schránky z pohledu Českého statistického úřadu   

 

Nejaktuálnější informace o datových stránkách najdeme na stránkách Českého statistického 

úřadu ze 17. 7. 2009.  Tyto údaje se vztahují k datu 17.4. 2009 tedy k prvním 14 dnům 

provozu ISDS, a vypadají následovně:  

 

 Počet 

Od (nepodnikajících) fyzických osob 3225 

Od podnikajících fyzických osob  783 

Celkem 4008 

 

Tab. č. 1   

Ţádosti o zřízení datových schránek  podané na Czech Pointech 

 

Zdroj: Český statistický úřad - Přehled článků – červenec 2009 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prehled_clanku_cervenec_2009 

 

Dalších asi 2000 ţádostí bylo doručeno na podatelnu MV ČR, pravděpodobně ještě před 

nabytím účinnosti Zákona č. 300/2008 Sb [21].Oproti 2 500 ţádostí v prvním týdnu 

provozu ISDS se jedná o mírný pokles. Tato situace je ale ještě zatíţena vznikem tohoto 

nového systému, pozdější čísla budou jistě přesnější [2]. Informace o skutečně zřízených 

schránkách a odeslaných přihlašovacích údajích uvádí  následující tabulka.             
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 Počet 

Fyzické osoby (podnikající i 

nepodnikající ) 

2875 

Orgány veřejné moci 7394 

Notáři 465 

Exekutoři 125 

Právnické osoby 376 592 

Celkem  387 451 

 

Tab. č. 2   

                                    Počet odeslaných obálek s přístupovými údaji 

 

Zdroj: Český statistický úřad - Přehled článků – červenec 2009 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prehled_clanku_cervenec_2009 

 

Podle těchto čísel bylo zřizování datových schránek ze zákona ( a rozesílání přístupových 

údajů ) za polovinou, hlavně pokud jde o orgány veřejné moci ( OVM ) a právnické osoby 

(zapsané v Obchodním rejstříku a zřizované ze zákona). Těch prvních by mělo být přes 10 

000 ( některé odhady uvádí 12 aţ 13 tisíc ), a těch druhých na půl milionu ( různé odhady 

hovoří od 400 000 aţ po více jak 500 000 )[2]. 

 

Následující tabulka ukazuje, kolik schránek bylo nejen zřízeno, ale také aktivováno, je zde 

také dopočítána procentuelní míra aktivace schránek (vzhledem k počtu rozesílaných 

přihlašovacích údajů). Podle očekávání jasně vedou fyzické osoby, následované (s 

odstupem celého řádu) orgány veřejné moci a notáři. Nejmenší zájem o aktivaci pak 

vykazují právnické osoby [2].  
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 Počet Údaj v % 

Fyzické osoby   513 14,9 

Podnikající fyzické osoby     95 16,9 

Orgány veřejné moci    92    1,24 

Notáři      8    1,72 

Právnické osoby                  1 288    0,34 

Celkem 1 996 x 

 

Tab. č. 3   

Počet aktivovaných  datových schránek 

 

Zdroj: Český statistický úřad - Přehled článků – červenec 2009 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prehled_clanku_cervenec_2009 

 

ČSÚ bude datové schránky vyuţívat v souladu se zákonem rovněţ ke komunikaci se 

zpravodajskými jednotkami, tedy s respondenty statistických zjišťování. Přijímat 

elektronické statistické výkazy z programů elektronického pořizování výkazů (EPV) však 

bude moţné aţ po úpravě stávajícího systému datových schránek. Současná konfigurace 

datových schránek neumoţňuje tento „ elektronický výkaz “ připojit k datové zprávě, 

změnu konfigurace ČSÚ navrhne jiţ pro rok 2010 [2]. 
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2. 4      Efektivnost fungování datových schránek  

 

Od ostrého startu datových schránek uběhl skoro půlrok, počet odeslaných zpráv přesáhl uţ 

hranici 1 000 000 a podle propočtů Ministerstva vnitra došlo k úspoře 36 milionů korun 

[14].  

 

Tento údaj můţe zkreslovat skutečnost, ţe úřady, pro které je elektronické doručování 

zdarma (ale jejich odesílání je financováno státním rozpočtem )  této skutečnosti hojně 

vyuţívají a posílají touto cestou také informace, které by dříve neodesílaly doporučeně, ba 

ani obyčejně. Tento fakt, proto úsporu 36 milionů korun významně ovlivňuje a poslanci 

s ní také počítali [14]. 

 

 

2. 5    Datové schránky v praxi 

 

Korespondence úřadů s jinými subjekty probíhá dnes po aktivaci datových schránek pouze 

elektronicky. Pro úředníky proto v souvislosti s příchozími úředními listinami vyvstal nový 

problém - musejí nejprve přes projekt CzechPoint sloţitě ověřovat pravost listiny – zdali 

opravdu pochází od existujícího subjektu a zdali ho daný subjekt opravdu poslal (například 

zda je skutečně ze soudu či Ministerstva).Tento ověřovací certifikát musí být posléze 

k dokumentu připojen [10].  

 

Je zřejmé, ţe v případě datových schránek opravdu nedošlo ani ke sníţení nákladů 

v souvislosti s odesíláním listin či školení zaměstnanců pro práci s datovými schránkami a 

projektem CzechPoint, nedošlo ani k úbytku administrativy státních zaměstnanců. Podle 

ústního sdělení Michaely Koňaříkové kvůli ověřování příchozích dokumentů v projektu 

CzechPoint mnohdy vyřízení korespondence trvá déle neţ dříve [10].  
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Školení v oblasti datových schránek 

 

Ministerstvo vnitra pořádalo ještě před uvedením datových schránek do provozu školení 

pro všechny, kterým vznikla povinnost od 1.7.2009 datové schránky vyuţívat. Jedná se 

nejen o státní zaměstnance, ale také o fyzické a právnické osoby [13].  

 

Školení je realizováno po celé republice ve formě seminářů mající dvě části : nejprve je 

vysvětlena podstata a důvod zavedení datových schránek, vysvětlení způsobu jejich 

aktivace a jejich vyuţití [13]. Další část je věnována technickým souvislostem a nárokům 

kladeným na jednotlivé subjekty. Školení je poskytováno subjektům zcela zdarma. 

 

Semináře probíhaly nejen před uvedením schránek do provozu, ale jsou organizovány i 

letos, a to aţ do 26.5.2010 – celý seznam míst i s příslušnými daty je k dispozici na 

internetové  adrese : http://www.egovernment.cz/schranky/.  
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3 Projekt Czech POINT 
 

 

Czech POINT je zkratka pro název Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.  

       

Smysl projektu Czech POINT   

 

Projekt Czech POINT je od počátku prezentován jako pohodlnější způsob komunikace 

s úřady a institucemi [1]. Chce odstranit přílišnou byrokracii v České veřejné správě a 

ušetřit čas a nervy občanů, kteří díky němu uţ nemusejí obíhat několik úřadů, aby vyřešili 

jeden problém [1].  Czech POINT je místem asistované veřejné správy, které nově 

umoţňuje oběh dat a jejich získání občanem na jednom místě [1].   

 

Díky projektu Czech POINT  je moţné na jednom místě získat a ověřit data z veřejných i 

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

dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení 

ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů [1].   

 

Jedná se o maximální vyuţití informací ve vlastnictví státu, ale zároveň o minimalizaci 

poţadavků na občany [1].  

 

Důleţitým faktem je, ţe výpisy, které občané obdrţí na pracovištích Czech POINT jsou 

určeny pro pouţití pouze na území České republiky [1]. Pouţití listin v zahraničí se řídí 

různými pravidly, a to v případě, ţe bude občan poţadovat superlegalizaci (jedná se o 

formu jakéhosi vyššího ověření či uznání cizích veřejných listin) - nebo apostilizaci ( 

ověření náleţitostí dokumentu – otisku razítka a ověření podpisu, za účelem jeho pouţití 

v zahraničí ) dané listiny [16].V tomto případě si vydání dokumentu musí zařídit u 

vlastníka dané agendy ( např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT 

přímo na Rejstříku trestů )[1]. 
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Počátky projektu Czech POINT v České republice  

 

Projekt Czech POINT je součástí systému eGovernmentu, který  má v České republice 

počátky uţ v roce 2006. Tento projekt se v eGovernmentu začíná objevovat v březnu roku 

2007, kdy začíná jeho pilotní fungování na 37 pracovištích [7].  

 

Rok 2008 znamenal v oblasti eGovernmentu zásadní rozvoj Czech POINTU. V lednu byl 

zahájen ostrý provoz na téměř 900 pobočkách v ČR a na několika vybraných 

zastupitelských úřadech v zahraničí [7]. Byly také rozšířeny sluţby poskytované Czech 

POINTEM. Došlo k přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů [21]. 11. prosince 2008 uţ bylo projektem Czech POINT 

vydáno 1 000 000 výpisů. Od konce roku  Czech POINT slouţí občanům na více neţ 3000 

místech – na obecních úřadech, pobočkách České pošty, pracovištích Hospodářské komory 

i u notářů [7].  

                                                                

V roce 2009 došlo ke konverzi listinných a elektronických dokumentů na Czech 

POINTECH [7].Konverze dokumentů významně napomáhá ke zefektivnění veřejné správy.  

 

Instituce zpřístupňující projekt Czech POINT občanům  

 

Pracoviště Czech POINT najdeme na více neţ 3700 obecních úřadech a krajských úřadech, 

které rozšířily svou nabídku sluţeb o výpis z rejstříku trestů, ale také na poštách, 

v kancelářích Hospodářské komory ČR a na zastupitelských úřadech v zahraničí a také 

v kancelářích notářů [7]. 

 

Do budoucna by měl být přístupný z kaţdého osobního počítače. V této fázi se počítá 

s moţností přístupnosti projektu z internetu, kdy by si občané mohli vyřizovat záleţitosti 

z pohodlí domova a nemuseli uţ kvůli jejich zařízení chodit na úřad.   
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Služby nabízené na pracovištích Czech POINT  

 

Mezi nejčastěji vyuţívané sluţby projektu Czech POINT patří : výpis z Katastru 

nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Obchodního rejstříku, nebo výpis z bodového 

hodnocení řidiče a datové schránky. Czech POINT také poskytuje jiţ zmíněnou 

autorizovanou konverzi dokumentů, CzechPOINT@office a Czech POINT E – SHOP, 

přijetí podání podle Ţivnostenského zákona  

( § 72 ), ţádost o výpis nebo opis z Rejstříků trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. [22], 

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru 

účastníků provozu modulu autovraků ISOH a výpis z insolvenčního rejstříku [1].  

 

Konverze dokumentů v rámci Czech POINTU 

 

Pojem konverze vymezuje zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dat [21], který upravuje 3 významné oblasti  veřejné správy :  

 

- elektronické úkony orgánů veřejné moci 

- informační systém datových schránek 

- autorizovanou konverzi dokumentů [21] 

 

Ze zákona vyplývá, ţe konverze je úplné převedení dokumentu z listinné podoby do 

podoby elektronické nebo převedení dokumentu existujícího jen v elektronické podobě do 

podoby listinné. Dokumenty vzniklé konverzí mají stejné právní účinky jako ověřená kopie 

dokumentu, který tímto opisem vznikl. Zákon o elektronické konverzi dokumentů také 

zrovnoprávňuje listinné a elektronické dokumenty [16]. 

 

Proces převodu listinného dokumentu na elektronický či naopak se nazývá autorizovanou 

konverzí. Tuto konverzi dokumentů mohou provádět pouze kontaktní místa veřejné správy 

( v tom případě se jedná o konverzi na ţádost ) a orgány veřejné moci pro výkon své 

působnosti [16]. 
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Zákon také přesně vymezuje případy, kdy konverzi provést nelze, coţ platí například 

v případě občanského průkazu či pasu [16]. Konverzi nelze provést také  případě, ţe 

bychom chtěli konvertovat výstup z předchozí konverze [16]. Konverze ovšem nepotvrzuje 

pravdivost údajů uvedených v dokumentu, který je předmětem konverze. 

 

Postup při vyřízení žádosti na pracovišti Czech POINT 

 

Postup je následující : občan se dostaví na pobočku České pošty, vybraný zastupitelský 

úřad, nebo na jinou instituci stanovenou prováděcími vyhláškami jako místo výkonu 

asistované veřejné správy. Na přepáţce příslušný pracovník Czech POINTU získá údaje o 

ţadateli a údaje o předmětu jeho zájmu [11]. Je nutné podotknout, ţe kontaktní místa 

neslouţí k nahlíţení do ISVS nebo do registrů – tzn., ţe je nutné,aby občan znal údaje o 

subjektu nebo předmětu svého zájmu [12,s.17]. Například při vyhledávání společnosti je 

nutné znát IČO nebo jméno, při hledání domu číslo popisné apod.  

 

Pracovník Czech POINT se zabezpečeným informačním kanálem připojí k centrále Czech 

POINT, prostřednictvím které zadá dotaz a přijme odpověď [11].Odpověď, kterou obdrţí 

v elektronické podobě vytiskne, orazítkuje a podepíše. Takto ověřený výpis má charakter 

veřejné listiny [12,s.17].  

 

 

3. 1   Metodika služeb Czech POINTU 

 

CzechPOINT@office 

 

Jedná se o agendy pro vnitřní pouţití na úřadech. Vychází ze zákona č. 300/2008 Sb., který 

upravuje autorizovanou konverzi dokumentů  [21] a to buď na ţádost ( standardní agenda 

Czech POINTU, která je spojena s příslušným formulářem ) nebo „ z moci úřední „ pro 

vnitřní potřeby orgánů veřejné správy. Autorizovaná konverze z moci úřední je v rámci 

CzechPOINT@office zastoupena sadami formulářů a funkcí určených pro vnitřní potřeby 

úřadů a dalších orgánů veřejné moci [15].                               
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Doposud CzechPOINT@office představoval jakýsi “ vnitřní CzechPOINT ”, umoţňující 

vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend [15]. V 

případě CzechPOINT@office došlo k rozšíření projektu Czech POINT 

 

Ke službám, které CzechPOINT@office v současnosti poskytuje patří [15] :  

                  

                   -  výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední 

                   -  konverze z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb. [21] 

 

„ Sluţby CzechPOINT@office se budou v budoucnu více rozšiřovat. Počítá se například se 

zpřístupněním sluţby pro notáře k ověření údajů z informačního systému Evidence 

obyvatel na základě novely zákona č. 99/1963, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  [15]“. 

 

Orgánům veřejné správy vyplývá  ze zákona přístup k agendám které jsou v rámci 

identického prostoru Czech POINTU zastoupeny tzv. skupinami, nastavení přístupu 

konkrétní skupiny ke konkrétní agendě CzechPOINT@office musí být tedy nastaveno 

Správcem centrály podle pokynů Ministerstva vnitra a zodpovědnost za nastavení 

oprávnění jednotlivých osob v rámci skupiny pak musí mít administrátoři skupin [15]. 

 

K připojení úředníků k CzechPOINT@office je zapotřebí stejného technického vybavení 

jako pro připojení v rámci projektu Czech POINT, nezbytností jsou také tiskárna a skener 

[15].  

 

Pracoviště a  jiné subjekty jiţ provozující Czech POINT nemusí v případě konverze z moci 

úřední o nic ţádat, bude jim zpřístupněna další role pro uţivatele a jejich administrátor 

můţe vybraným uţivatelům roli přiřadit [15].   
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Czech POINT E – shop neboli výpisy poštou  

 

Sluţba v rámci projektu Czech POINT, která podstatně šetří občanům nejen peníze, čas, ale 

i komunikaci s úřady. Umoţňuje získání tří výpisů z centrálních registrů státní správy bez 

nutnosti cesty na jakýkoli úřad [15]. Díky vyplnění jednoduchého webového formuláře si 

mohou občané objednat výpis ze ţivnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru 

nemovitostí a do tří dnů obdrţí objednávku do své poštovní schránky prostřednictvím 

sluţeb České pošty [15].  

 

Výpisy ze systému Czech POINT jsou zpoplatněny, a to v ceně 30 Kč ze jeden výpis [15]. 

Výjimku tvoří výpisy z Katastru nemovitostí, kdy se platí 100 Kč, přičemţ 50 Kč připadá 

z ceny výpisu Katastru nemovitostí a zbylých 50 Kč zůstává obci, která výpis vydala. Tato 

skutečnost je často příčinou nespokojenosti občanů, protoţe výpis z Katastru nemovitostí 

by na příslušném úřadu obdrţeli pouze za 50 Kč, ale přes projekt Czech POINT je tato 

sluţba dvakrát draţší [11]. 

 

 

3. 2      Czech POINT ve Zlínském kraji  

 

Pracoviště Czech POINTU nalezneme na 238 obecních úřadech, kdy se nachází na kaţdém 

obecním úřadě i v té nejmenší obci. V rámci Hospodářských komor se Czech POINT ve 

Zlínském kraji nachází na 4 místech, a to v Kroměříţi, Uherském Hradišti,  Vsetíně a Zlíně. 

Pracoviště Czech POINTU nalezneme také na 49 poštách v rámci Zlínského kraje [1]. 

Poskytováním výpisů ze systému Czech POINTU disponuje také 21 notářů, působících ve 

městech Vsetín, Zlín, Valašské Meziříčí, Holešov, Uherské Hradiště, Kroměříţ a Roţnov 

pod Radhoštěm [1].Pracoviště Czech POINT najdeme ve všech členských zemích Evropské 

unie, ale také ve Švýcarsku, USA, Izraeli, Kanadě, Jihoafrické republice a Austrálii. 

Celkem tedy máme pracoviště Czech POINTU na 33 zastupitelských úřadech ČR [1].  
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3. 3      Zřízení  pracoviště Czech POINT  

 

Obce mají moţnost vyuţít v případě rozhodnutí o zřízení pracoviště, dotací, o které mohou 

ţádat v rámci Integrovaného operačního programu [8]. 

 

Tento integrovaný operační program má tři dílčí oblasti podpory a to [8] :  

 

-    rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

-    zavádění ICT v územní veřejné správě 

-    sluţby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

Program je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který umoţňuje 

podporu financování tzv. investičních projektů [8]. 

 

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj, které podle zákona odpovídá 

za řízení a provádění tohoto operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního 

řízení [8]. 

 

 „ V projektech budou podporovány aktivity spojené se zaváděním sluţeb elektronické 

veřejné správy – eGovernment s vysokou mírou vyuţití moderních informačních a 

komunikačních technologií jak u centrálních úřadů, tak také na úřadech územní samosprávy 

s cílem přinést kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných sluţeb v souladu 

se Strategií Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné sluţby v období 2007 – 2015 “[8].  

 

Získání přístupu do systému Czech POINT 

 

Vydávat ověřené výstupy podle zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné 

správy  a jeho novely 269/2007 Sb.[24] mohou krajské úřady, matriční úřady, zastupitelské 

úřady a další úřady, které jsou uvedeny ve Vyhlášce o kontaktních místech veřejné správy 

[1], která je průběţně novelizována.                
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Obce, které poţádaly o přidělení dotace jsou uvedeny ve Vyhlášce o kontaktních místech 

veřejné správy [16].Tato Vyhláška se novelizuje po skončení Výzvy.  

 

Obce, ţádající o dotaci a přístup do systému Czech POINT nemusejí nijak o zveřejnění ve 

Vyhlášce o kontaktních místech veřejné správy ţádat, není ani nutnost vyplňovat jakýkoli 

formulář, toto zveřejnění probíhá automaticky [1]. Tyto obce také  obdrţí přístupové údaje 

k systému Czech POINT od MVČR [1]. Po novelizaci jsou obcím poslány přihlašovací 

údaje do systému Czech POINT pro jejich administrátora. Obdrţenými přihlašovacími 

údaji se potom administrátor přihlásí do Czech POINTU a vytvoří účty pro jednotlivé 

pracovníky, kteří budou s tímto systémem pracovat [1]. 

 

Školení pracovníků, kteří v budoucnu budou se systémem Czech POINT pracovat, 

probíhají v Institutu pro místní správu v Benešově, zde je moţno pracovníky přihlásit. 

Školení je zcela zdarma [1].  

 

Pro fungování systému Czech POINT je nezbytná instalace programu  602XML Filler , 

který je dostupný zdarma ke staţení, dále je nutné mít Adobe reader pro otevírání pdf 

souborů a Internet Explorer nebo Mozila Firefox [1].  

 

V souvislosti s poskytováním sluţeb systémem Czech POINT je pro vydávání výpisu 

z Katastru nemovitostí nezbytné, mít vytvořen účet u Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního [1].Účet bude vytvořen po vyplnění formuláře - Ţádost o zaloţení 

zákaznického účtu, tento formulář je součástí elektronického formuláře ţádost do Czech 

POINTU [1]. Po jeho vyplnění je nutné jej vytisknout a poslat na Český úřad zeměměřický 

a katastrální Praha. Po uskutečnění tohoto kroku bude subjektu účet vytvořen.  
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Certifikáty pro přístup do systému Czech POINT 

 

Od 1. března 2009 došlo v souvislosti s legislativními změnami a za účelem většího 

zabezpečení přístupu do systému Czech POINT k nutnosti přihlašování pomocí certifikátů 

uloţených na bezpečném úloţišti ( token ) [1].  

 

Generálním dodavatelem certifikátů a tokenů se v rámci projektu Czech POINT na základě 

veřejné zakázky a poté uzavřené smlouvy stala Česká pošta, s.p. Návod, který uvádí postup 

pro zřízení certifikátů na vstup do systému Czech POINT, je přístupný  na stránce : stránky 

Czech POINT, v sekci zřiďte si CzechPOINT [1].   

 

Zaměstnanci úřadu, kteří disponují přístupem do systému Czech POINT potřebují 

kaţdoročně nový certifikát, který jim po celý rok umoţní přístup do systému [11]. 

 

 

3. 3. 1      Vzorové vytvoření pracoviště Czech POINT 

 

Obec Jablůnka se stala od roku 2008 kontaktním pracovištěm Czech POINT. V souladu 

s podmínkami Integrovaného operačního programu zaţádala o dotaci, která jí byla ve výši 

55 924 Kč ( 85 %) přidělena. Obec ze svých zdrojů dofinancovala částku 9 869 Kč (15 %) 

[6]. Výdaje na zřízení pracoviště Czech POINT byly následující :           

                                                

                                                     Požadovaná dotace 

 

 

 

Obecní rozpočet ( Kč)  Strukturální fondy ( Kč) 

Investice        0,0          0,0 

Neinvestice 9 869,0 55 924,0 

Celkem 9 869,0 55 924,0 

* Projekt Czech POINT je neinvestiční, pole pro investice = 0 

 

Tab. č. 4  

Výdaje na zřízení pracoviště Czech POINT 

 

Zdroj:  interní materiály OÚ Jablůnka 
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Výběrové řízení  

 

Dne 25.8. 2009 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele techniky. Na základě 

předloţených nabídek byla ve výběrovém řízení vybrána firma ANEX art. s.r.o [9]. Jednalo 

se o veřejnou zakázku malého rozsahu, řízení bylo uskutečněno v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách. Administraci projektu zajišťovala ORP Vsetín [9].  

 

Náklady  

 

Výpočetní technika byla dodána na základě smlouvy z 2.10. 2009. Byl uplatňován také 

náklad na internetové připojení, protoţe obec byla nucena navýšit stávající připojení 

k internetu [9].  

 

Náklady na pořízení technického a technologického vybavení pracoviště v Jablůnce byly 

realizovány v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příručce pro ţadatele a 

příjemce. Skutečně vynaloţené náklady byly ve výši 64 793  Kč [9].  

 

Realizace projektu 

 

Finanční plán byl plněn v souladu s předpokladem uvedeným v Ţádosti o dotaci. Veškerá 

pořízená technika i pracoviště byly označeny dle pravidel pro publicitu uvedených 

v dokumentu  „ Zásady označování kontaktních míst Czech POINT „ [9].  

 

Byl naplněn cíl projektu : rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných sluţeb nejširší 

veřejnosti prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy  - místní pracoviště Czech 

POINT [9]. Realizace projektu byla ukončena dne 8.10. 2009, kdy se uskutečnil poslední 

výdaj spojený s realizací projektu. Projekt byl ukončen 9.10.2009 [9].  
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Odpovědný pracovník  

 

Odpovědným pracovníkem je v rámci projektu Czech POINT v obci Jablůnka pan Emil 

Krátký, který je drţitelem certifikátů, které ho opravňují k přístupu a práci v systému Czech 

POINT. V rámci projektu Czech POINT byli k práci s ním proškoleni všichni zaměstnanci 

OÚ Jablůnka. 

 

Využití služeb poskytovaných Czech POINTEM v obci Jablůnka 

 

Pracoviště Czech POINT slouţí obyvatelům obce Jablůnka od roku 2008. Následující 

tabulka slouţí jako přehled vyuţití sluţeb Czech POINTU občany obce.  

 

Rok  Výpis z katastru 

nemovitostí 

Výpis z rejstříku 

trestu 

Výpis z obchodního 

rejstříku 

2008 6 92 - 

2009 24 98 4 

2010 zatím 9 zatím 20 - 

 

Tabulka č. 5   

Vyuţití sluţeb poskytovaných Czech POINTEM v obci Jablůnka 

 

Zdroj:  ústní sdělení Emila Krátkého  

 

Jak je patrné z tabulky, nejčastěji vyuţívanými sluţbami se v obci stal výpis z katastru 

nemovitostí, z rejstříku trestu a z obchodního rejstříku. Nejvíce vyuţívanou sluţbou se stal 

výpis z rejstříku trestu. Ostatní sluţby jako např. výpis z bodového hodnocení řidiče nebyly 

dosud občany vyuţity [11].Konverze dokumentů byla na tomto pracovišti poţadována 

pouze jednou, stala se tedy v obci Jablůnka jednou z nejméně vyuţívaných sluţeb v rámci 

projektu.   
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Využití projektu Czech POINT v okrese Vsetín 

 

 

V rámci šetření o projektu Czech POINT jsem se také dotazovala pracovníků na 

pracovištích Czech POINT ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně, v jaké míře je projekt 

občany v  jejich městech vyuţíván, a které sluţby patří k nejvyuţívanějším. 

Nejvyuţívanějšími sluţbami v okrese Vsetín jsou výpisy z Trestního rejstříku, výpis 

z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku a výpis ze Ţivnostenského rejstříku. 

 

 

3. 4           Czech POINT v praxi 

 

 

Dotazníkové šetření, které se uskutečnilo ve dnech 6.4. 2010 – 16.4. 2010 v okrese Vsetín 

za účelem zjistit informovanost o projektu Czech POINT, spokojenost občanů s touto 

sluţbou, pokud jí jiţ vyuţili a zjistit, v jak hojné míře je projekt Czech POINT občany 

vyuţíván, přinesl mnoţství informací. Dotazníkem byly osloveny všechny věkové 

kategorie respondentů, z řad muţů i ţen.   

 

Mezi respondenty, kteří se šetření zúčastnili bylo 29 % ţen a 71 % muţů. Věk dotázaných 

se pohyboval v rozmezí od 18 aţ 50 - 50 + let. U 29 % ţen, které se šetření zúčastnily, byla 

nejvíce zastoupena věková kategorie 26 – 50 let, která tvořila polovinu dotázaných ţen, 

druhá nejpočetnější kategorie byly ţeny v rozmezí 50 a více let ( 30 % )  a nejméně 

zastoupenou skupinou se stala skupina v rozmezí 18 -26 let ( 20 % ).  

 

Graf č. 1  

                 Věkové rozloţení respondentů z řad ţen 
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V případě muţů se nejvíce zastoupenou stala  věková kategorie  26 – 50 let - 60 % , muţi 

ze skupiny 18 – 26 let a 50 a více let byli zastoupení shodně 7 %. 

 

Graf č. 2  

 

            Věkové rozloţení respondentů z řad muţů 
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Bilance věkových kategorií ţen a muţů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření v okrese 

Vsetín. Nejvíce zastoupenou kategorií se stala věková kategorie 26 – 50 let.  

 

 

Graf č. 3  
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Na otázku zda projekt Czech POINT znají odpovědělo kladně 60 % dotázaných ţen, 40 % 

ţen odpovědělo záporně.  

 

Graf č. 4  

 

 Znalost ţen v oblasti projektu Czech POINT 
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Z  29 % zúčastněných ţen největší znalostí projektu disponovaly ţeny ve věkové kategorii 

26 let – 50 let – 75 % , o projektu slyšelo také 50 % ţen z kategorie 18 – 26 let a 40 % ţen 

třetí kategorie. Jako nejčastější zdroj, odkud se ţeny o projektu dozvěděly byl uváděn 

internet či televize, ojediněle také Česká pošta nebo obecní či městský úřad. 

 

 

Graf č. 5  

 

Znalost ţen v projektu Czech POINT dle věkových kategorií 
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U muţů dosahovala úroveň znalosti projektu 66 %, 34 % muţů naopak o projektu Czech 

POINT nikdy neslyšelo. 

 

Graf č. 6  

 

 Segment muţů a znalost projektu Czech POINT 
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Jednotlivé věkové kategorie si v rámci znalosti projektu vedly takto : muţi kategorie 18 – 

26 let projevili 43 % znalost projektu, druhá skupina muţů ve věku 26 – 50 let znala 

projekt ze 68 % a poslední skupina měla nejvyšší znalost problematiky a to 83 %. Muţi, 

kteří projekt znali nejčastěji uváděli, ţe se o jeho existenci dozvěděli z televize nebo 

internetu, ojediněle zaznívaly například odpovědi, které uváděly jako zdroj informací 

školení řidičů, Českou poštu, přátele nebo obecní či městský úřad. 

 

Graf č. 7  

 

 Znalost muţů v projektu Czech POINT dle jednotlivých věkových     

 kategorií 
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Z dotázaných ţen, které Czech POINT znaly tuto sluţbu vyuţilo jen 6, 5 % a dalších  6,5 % 

ţen se k vyuţití těchto sluţeb v nejbliţší době chystá. Projektu zatím nevyuţilo celých 87 % 

ţen. Ţeny, které sluţeb projektu vyuţily, byly s jejich kvalitou velmi spokojeny, 

respondentky, které zatím těchto sluţeb nevyuţily, nemohly tuto skutečnost posoudit. 

 

Graf č. 8  

                       Vyuţití projektu segmentem ţen                     
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U segmentu muţů je vyuţití projektu 13 %, 3 % muţů se v nejbliţší době projekt Czech 

POINT chystá vyuţít a 84 % muţů těchto sluţeb dosud nevyuţilo. Muţi, kteří jiţ sluţeb 

projektu vyuţili jsou s úrovní jeho sluţeb spokojeni, 59 % respondentů to vzhledem 

k tomu, ţe dosud nevyuţili sluţeb nemůţe posoudit a 28 % muţů se k této otázce 

nevyjádřilo. 

 

Graf č. 9  

 

             Vyuţití projektu segmentem muţů 
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O existenci sluţeb Czech POINTU na obecním či městském úřadě v místě svého bydliště ví 

13 % respondentek, o jejich absenci na obecním či městském úřadě ve své obci / městě je 

přesvědčeno také 13 % ţen a 74 % dotázaných ani neví, zda úřad v místě jejich bydliště 

těmito sluţbami disponuje. 

 

Z řad muţů o existenci sluţeb na obecním či městském úřadě ve své obci /městě ví celých 

53 % muţů, o tom, ţe úřad těmito sluţbami nedisponuje je přesvědčeno 9 % muţů a 38 % 

respondentů neví, zda jejich úřad sluţby Czech POINT poskytuje či ne.  

 

Graf č. 10  

 

 Znalost ţen a muţů v oblasti poskytování sluţeb Czech POINTU úřady  

                   v místě jejich bydliště 
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Na otázku, zda se občanům zdá moţnost vyřízení záleţitostí na jednom místě výhodnější a 

snazší, či je pro ně osobně lepší obíhání kaţdého úřadu zvlášť odpovídaly ţeny následovně:  

 

Ano. 

Důvody :  

Ne. 

Důvody : 

Nevím. 

Důvody : 

Úspora času Nedostatek informací, 

neznalost projektu. 

Sluţbu jsem zatím nevyuţila. 

Moţnost vyřízení v rámci 

jednoho úřadu. 

Preference osobního kontaktu 

– lepší komunikace. 

Nedostatek zkušeností 

s projektem. 
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Tab. č. 6  

                               Důvody ţen pro či proti vyuţívání sluţeb Czech POINTU   

V případě této otázky se 33 % muţů domnívá, ţe vyřízení více záleţitostí na jednom místě 

je pro ně výhodnější, 30 %  respondentů si myslí, ţe realizace sluţeb Czech POINTU pro 

ně není výhodnější a 27 % respondentů nemá vyhraněný názor na tuto problematiku.     

 

Důvody pro tvrzení muţů v oblasti této problematiky jsou následující : 

 

 Ano. Důvody :  Ne. 

Důvody : 

Nevím. 

Důvody : 

Úspora času. Nepouţívám – nemohu říci. Nemám zkušenosti v této 

oblasti. 

Rychlost vyřízení záleţitosti. Preferuji osobní jednání na 

jednotlivých úřadech. 

Nevyzkoušel jsem, nemohu 

v této chvíli hodnotit.  

Méně komplikací.   

Jednoduchost vyřízení.   

 

Tab. č. 7  

 

Důvody muţů pro či proti vyuţívání sluţeb Czech POINTU 

 

 

Na otázku zda se respondentům zdá informovanost o projektu Czech POINT a sluţbách, 

které poskytuje dostatečná odpovídali muţi i ţeny z 90 % shodně – ţe informovanost je 

jednoznačně nedostačující. Pouze 10 % dotázaných se domnívá, ţe veřejnost, má o projektu 

i poskytovaných sluţbách dostatek informací.  

 

Respondenti byli také v rámci dotazníku poţádání o navrţení řešení nízké úrovně 

informovanosti a  byla navrţena tato řešení. Jednoznačně nejčastěji se objevoval návrh na 

opětovné reklamy v médiích – a to nejen na internetu, v televizi – v rámci různých 

speciálních pořadů nebo zpráv, ale také v rozhlasu, nebo tisku a to buď formou reklam, 

nebo inzercí sluţeb projektu. Objevil se také nápad letáků vhazovaných do schránek kaţdé 

domácnosti, nebo které by dostával do rukou kaţdý občan  při vyřizování záleţitostí na 

úřadech.      
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Výsledky šetření 

 

Uskutečněné dotazníkové šetření přineslo mnoţství informací nejen o projektu Czech 

POINT, ale také určitý úhel pohledu na problematiku eGovernmentu v České republice. I 

přes snahu vlády a státu zefektivnit formou Czech POINTU fungování veřejné správy 

v rámci republiky se ukazuje, ţe občané, i kdyţ projekt znají, tak jej nevyuţívají. Ani 

úspora času, která je v dnešní době tolik aktuální je nemotivuje k většímu vyuţití sluţeb 

projektu, navzdory tomu, ţe občané, kteří projekt vyuţili oceňují jeho kvalitu. 

 

Z šetření vyplynulo, ţe muţi jsou v oblasti informovanosti, znalosti a vyuţití sluţeb o 

nějaký kousek před ţenami.  

 

Ukázalo se také, ţe informovanost o projektu jako celku a o tom, zda jeho sluţbami 

disponují úřady v jednotlivých obcích a městech není dostatečná. Většina občanů, ani neví, 

zda úřad v jejich místě bydliště Czech POINTEM disponuje, natoţ aby tento projekt vůbec 

znali.  

 

Informovanost se ukázala jako kámen úrazu. Občané například uţ o projektu slyšeli, ale 

nemají znalost sluţeb, které poskytuje.A kvůli tomu jej bohuţel dosud nemohou vyuţívat. 

Všichni dotázaní potvrdili nutnost opakované informační kampaně o této problematice.   
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 Závěr     

 

K implementaci problematiky eGovernmentu v České republice dochází na velmi dobré 

úrovni. Realizace je uskutečňována nejen prostřednictvím projektu Czech POINT, ale také 

vytvářením Komunikační infrastruktury veřejné správy, která výrazně zlepšuje a ulehčuje 

komunikaci orgánů veřejné správy mezi sebou,ale také komunikaci úřadů s občanem. Tato 

skutečnost významně šetří čas nejen občanům, kteří své údaje svěří veřejné správě pouze 

jednou, ale také veřejné správě, která nemusí neustále zjišťovat stále stejné skutečnosti a 

zbytečně tak marnit čas.  

 

Sdílení dat předaných občanem veřejné správě umoţňuje další nástroj zefektivňování 

státního aparátu, a to – veřejné registry. Tyto registry jsou databázemi údajů, ze kterých si 

příslušný orgán veřejné správy vybere informace, které bude potřebovat, aniţ by se na dané 

skutečnosti musel opakovaně dotazovat občana. Pravdivost a pravost dat je zajišťována 

neustálou aktualizací systému.  

 

Ke zefektivnění veřejné správy také přispělo schválení a účinnost Zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Díky tomuto kroku mohlo 

dojít k postupnému zavádění eGovernmentu do české státní správy. Zákon upravuje oblast 

datových schránek, fungování Czech POINTU, autorizovanou konverzi dokumentů. 

 

Rovněţ zavedení systému datových schránek značně napomohlo k efektivnější činnosti 

veřejné správy. Této skutečnosti bylo dosaţeno díky elektronizaci v oblasti komunikace 

mezi subjekty veřejné správy a také mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem. 

Právnickým osobám vznikla povinnost ke zřízení datové schránky ze zákona, fyzické 

osoby se mohly samy rozhodnout, zda si  schránky zřídí či nikoli. 

 

V oblasti Czech POINTU bylo mým cílem zmapování vyuţívání a znalosti projektu občany 

v okrese Vsetín. Na pracovištích Czech POINT ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně jsem 

zjišťovala, které sluţby patří mezi nejčastěji vyuţívané v projektu Czech POINT, výsledky 

se podle údajů pracovišť nijak výrazně nelišily. Nejčastěji vyuţívanou sluţbou je 

jednoznačně výpis z Trestního rejstříku, Katastru nemovitostí a Obchodního rejstříku. 
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K méně vyuţívaným sluţbám naopak patří výpis z bodového hodnocení řidiče, či konverze 

dokumentů.  

V rámci dotazníkového šetření jsem zjistila, ţe znalost projektu Czech POINT se v případě 

ţen pohybuje na 60 % a u muţů je to dokonce 66 %.Jako nejčastější zdroj poznání byl 

uváděn internet, popřípadě televize. Problémem se ukázala skutečnost, ţe většina občanů, 

kteří projekt znají jej prozatím nevyuţila, přestoţe ti, kteří uţ tuto sluţbu vyzkoušeli byli 

s její úrovní velice spokojeni. Jako největší nesnáz vnímám na základě dotazníku velmi 

špatnou informovanost o tom, zda sluţbami Czech POINT disponují i úřady v místech 

bydliště respondentů.  

 

Většina občanů ( aţ  90 %  z dotázaných ) se také shodla na špatné informovanosti o 

projektu a jeho sluţbách, a jako řešení navrhovali informační kampaň a letáky poskytované 

buď do kaţdé domácnosti, nebo na příslušném obecním či městském úřadě.  

 

Z průzkumu také vyplynulo, ţe projekt Czech POINT jednoznačně napomáhá zefektivnění 

veřejné správy. Sluţby, které poskytuje jsou velice kvalitní a občané, kteří je dosud vyuţili 

byli velmi spokojeni. Proto by větší medializace prospěla nejen projektu, který by nacházel 

stále větší uplatnění, ale také občanům, kteří by mohli uspořit nejen čas, ale také spoustu 

starostí.  
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ČR                                                                  Česká republika 
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EPV                                                                elektronické pořizování výkazů 

EU                                                                  Evropská unie 

ISDS                                                               Informační systém datových schránek 

KIVS                                                              Komunikační infrastruktura veřejné správy 

Např.                                                              například 

ORP                                                               obec s rozšířenou působností 

Resp.                                                              Respektive 

ROB                                                               Registr obyvatel 

ROS                                                                Registr osob 

RÚIAN                                                           Registr územní identifikace, adres a 

                                                                        nemovitostí 
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S.p.                                                                  státní podnik 

S.r.o.                                                                společnost s ručením omezeným 
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UML                                                               Unictral Model Law 
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Příloha A 

Symbol eGovernmentu 

 

 

 

 

 
 

 

eGON jako živý organismus 

 

 

 

Zdroj : Ministerstvo vnitra České republiky, sekce eGovernment  

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-jako-symbol-egovernmentu-moderniho-pratelskeho-a-efektivniho-

uradu-252052.aspx 
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Příloha B  

 

Dotazník na téma Czech POINT 

 

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se projektu 

Czech POINT. Výsledky tohoto dotazníku budou použity v mé bakalářské práci.Cílem dotazníku je 

zjistit povědomí občanů o Czech POINTU, jejich znalost a spokojenost s projektem.Děkuji Vám za 

čas, který vyplnění dotazníku věnujete a přeji pěkný den.  

                                                                                                                          Kristýna Lúčanová 

1 )  Jste : 

 

□   muţ                                              □   ţena 

 

2 ) Kolik je Vám let ? 

 

□   18 – 26                                         □    26 – 50                                           □  50 a více 

 

3 )  Znáte projekt Czech POINT ?  

 

□ Ano.                                               □  Ne. 

 

Odkud :  

 

□  Z televize 

□  Z internetu  

□  Odjinud – z ………………………………….. 

 

4 ) Použili jste někdy služeb Czech POINTU ? ( Zaškrtněte svou odpověď do rámečku )  

 

□   Ano.  

□   Ne. 

□   V nejbliţší době se k vyuţití této sluţby chystám. 

 

5 ) Víte, jestli službou Czech POINT disponuje i Váš obecní / městský úřad ?  

 

□   Ano.                                             □   Ne.                                                  □   Nevím. 

 

6 ) Pokud jste již využili projektu Czech POINT, jak jste byli s úrovní jeho služeb spokojeni ?  

 

□   Ano, jsem spokojen, ušetřil(a) jsem si spoustu běhání po úřadech. 

□   Myslím, ţe by se sluţby daly ještě zlepšit a rozšířit. 

□   Zatím jsem této sluţby nevyuţil(a). 

 

7 )  Je pro Vás tento způsob komunikace s úřady lepší než dosavadní způsob ? Svou odpověď, 

prosím zdůvodněte. 

  

□   Ano.                                             □   Ne. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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8 ) Zdá se Vám dostatečná informovanost občanů ze strany vlády o tomto projektu ?  

 

□  Ano, o tomto projektu mají občané dostatek informací. 

□  Ne, informovanost je nedostatečná. 

 

9 ) Pokud ne, jak byste ji navrhovali zvýšit ?  

 

…………………………………………………………………………………………………… 


