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Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá e-governmentem jako nástrojem modernizace veřejné 
správy. Základním cílem e-governmentu je transformovat a zjednodušit procesy ve veřejné 
správě tak, aby využívaly moderní komunikační a informační technologie. Tyto 
technologie umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy, zjednodušující 
zásadním způsobem komunikaci občanů i firem s veřejnou správou i mezi subjekty veřejné 
správy navzájem. Úvodní kapitola této práce je zaměřena na popis e-governmentu a jeho 
funkce, následně je zde popsána současná situace vývoje e-governmentu v České 
republice. V další kapitole je provedena analýza implementace tohoto nástroje na 
Městském úřadě Kadaň. V závěru dochází ke zhodnocení budoucnosti e-governmentu 
v České republice.  

Klíčová slova: e-government, veřejná správa, informační a komunikační technologie, úřad, 
občané, datové schránky, Czech POINT

Summary

This diploma work is concerned with using the e-government as a tool for the
modernization of public service. The basic goal of the e-government is to transform and 
simplify the processes within public service through the utilization of the modern 
comunnication technologies. These technologies are able to create a totally new portfolio 
of  functions for public service, which basically simplify the communication of  the 
citizens and the companies within public service and also between the subjects of public 
service and one another. The opening chapter concentrates on the description of the e-
government and its functions followed by the description of the current situation of the e-
government which is taking place within the Czech republic. In the next chapter an 
analysation of the implementation of this tool on the municipality of Kadaň is made. 
Finally, in conclusion, the future of the e-government within the Czech republic is 
reviewed.

Keywords: e-government, public service, information and communication technologies, 
office, citizens, data boxes, Czech POINT
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1 ÚVOD

Česká republika prošla po roce 1989 během dvaceti let rychlým vývojem od centrálně 
plánované ekonomiky k ekonomice západního tržního stylu. Tímto vývojem neprocházel 
jen privátní sektor, ale i sektor veřejný, jehož součástí je také veřejná správa. Bylo třeba ji 
přetransformovat ze silně byrokraticky a centrálně zaměřené na správu orientovanou na 
uspokojování potřeb občanů. Cílem a předmětem těchto reformních kroků, které ještě stále 
probíhají, bylo dosáhnout žádoucího stavu ve fungování veřejné správy a tím i větší 
spokojenosti občanů  při řešení jejich problémů. 

E-government je bezesporu jedním z nejpozoruhodnějších konceptů představených v rámci
modernizace veřejné správy v devadesátých letech minulého století. Během velmi krátké 
doby se stal podstatným základem řady reforem veřejné správy, jež byly realizovány a 
stále probíhají v nejednom státě. Implementace e-governmentu má i řadu konkrétních 
dopadů. Jedním z těchto dopadů jsou změny v samotném organizačním pojetí veřejné 
správy. Oproti tradičním strukturám veřejné správy, jež jsou hierarchické, lineární a 
jednocestné, využití informačních technologií při správě věcí veřejných mění tyto struktury 
na nehierarchické, nelineární, dvojcestné a dostupné nepřetržitě. Tato transformace navíc 
napomáhá vymanit se z dosud vžitých standardů a přestav o fungování veřejné správy a 
přizpůsobit nabízené služby nárokům a potřebám jednotlivců.
E-government ovšem nepřináší jen pozitiva, je zapotřebí uvést i na něj navazující negativa 
a obavy. Se spouštěním on-line veřejné správy dochází k diferenciaci společnosti na ty, co
mají dostupný internet a umějí s ním nakládat, až po ty, co přístup nemají a neumějí s ním 
ani zacházet. Vzhledem k tomuto faktu tedy vyplyne a již i vyvstala potřeba, aby orgány, 
které mají na starosti řízení implementace e-governmentu, zabezpečily dostatečnou
dostupnost internetu a snažily se rovněž zvyšovat počítačovou gramotnost. Druhou 
skutečností je obava lidí, že by se mohly orgány veřejné zprávy v důsledku užití 
informačních technologií dozvědět více informací, než jim náleží, a případně je zneužít. 
V zájmu eliminace této obavy je tedy nutné, aby fungoval dostatečný legislativní rámec, 
jenž by zaručoval přijatelnou ochranu soukromí a zároveň je zapotřebí iniciovat programy 
podporující důvěru občanů v informační technologie, využívané při práci veřejné správy.

Cílem mé bakalářské práce je věnovat se e-governmentu jako nástroji modernizace veřejné 
správy. V první kapitole se zaměřím na popis tohoto nástroje a jeho funkce, následně 
popíši současnou situaci vývoje e-governmentu v České republice. V další kapitole poté 
provedu analýzu implementace tohoto nástroje na Městském úřadě Kadaň. V závěru 
zhodnotím budoucnost e-governmentu v České republice.   
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A FUNKCE

E-GOVERNMENT je základním pojmem, který se v posledních letech užívá v souvislosti 
s elektronickou komunikací ve veřejné správě. „Jedná se o transformaci vnitřních a 
vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Jejím 
cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a 
zajištění větší otevřenosti veřejné správy“1. Základním cílem e-governmentu je zvýšení 
výkonnosti státní správy, které by mělo přispět především ke zjednodušení činností 
veřejnosti při styku s veřejnou správou. Pro správnou funkci e-governmentu je klíčová 
účelná elektronizace vnitřních agend ve veřejné správě, neboť pouze taková elektronizace 
umožní veřejnosti volbu lokality a volbu způsobu komunikace s veřejnou správou.
E-government vznikl v roce 1999 ve Velké Británii, která je dnes také v této oblasti 
nejdále.
Symbolem e-governmentu byla v roce 2006 ustanovena postavička (viz Obrázek 1), která 
se nazývá eGON.  Tato postavička má za úkol názorně vysvětlit, jak by měl správně e-
government fungovat. Existenci a životní funkce eGONa zajišťují:

 Prsty: Czech POINT - soustava 
snadno dostupných kontaktních míst,

 Oběhová soustava: KIVS –
Komunikační infrastruktura veřejné správy
zajišťující bezpečný přenos dat,

 Srdce: Zákon o eGovernmentu -
Zákon o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi č.300/2008 Sb.,

 Mozek: Základní registry veřejné 
správy - bezpečné a aktuální databáze dat o občanech 
a státních i nestátních subjektech.

Obrázek  1: eGON jako živý organismus, zdroj: [www.mvcr.cz/clanek/egon-jako-symbol-egovernmentu-
moderniho-pratelskeho-a-efektivniho-uradu-252052.aspx]

                                               
1 Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006. Pododdíl 3.3.1., s. 14, dostupná z 
www.epractice.eu/files/media/media_264.pdf [cit. 2010-02-12]
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2. 1 Czech POINT

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - je asistovaným 
místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i 
neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou 
konverzi na žádost.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem 
prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných 
i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné 
dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení 
ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. 

Služby, které poskytuje Czech POINT:

 Výpis z Katastru nemovitostí,

 Výpis z Obchodního rejstříku,
 Výpis z Živnostenského rejstříku,

 Výpis z Rejstříku trestů,

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Na základě novely Živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským 
úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

- ohlášení živnosti,

- ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku,
- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 
124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů 
nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

 Výpis z bodového hodnocení řidiče
Služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče umožňuje občanům na 
kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). 
Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož 
součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní 
charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást 
Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu 
zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o 
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veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a 
zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o 
veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v 
zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních
kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 
3 měsíce.

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Od 1. ledna 2009 došlo ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků 
vvcházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. 

 Výpis z insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován 
Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity 
o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím 
insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se 
insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace 
týkající se dlužníků. 

 Autorizovaná konverze dokumentů

Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. 

„Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu 
obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací 
doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v 
listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.“2

Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud 
používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do 
centrálního úložiště ověřovacích doložek. 

 Datové schránky

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem 
a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je 
prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových 
údajů do datové schránky a vydání nových.

                                               
2 Zákon č. 300/2008 Sb., o o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dostupný na 
www.kacr.cz/Data/files/Metodika/Aktuality/300_2008.pdf, [cit. 2010-02-12]
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 CzechPOINT@office

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
přináší termín autorizované konverze dokumentů, a to na žádost (v tom případě se jedná o 
standardní agendu Czech POINT reprezentovanou samostatným formulářem), a také "z 
moci úřední", tedy pro vnitřní potřeby orgánů veřejné moci.

Autorizovaná konverze z moci úřední je agenda dostupná v prostředí CzechPOINT@office 
- sady formulářů a funkcí určené pro vnitřní potřeby úřadů a dalších orgánů veřejné moci. 
Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním CzechPOINTem", který 
umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních 
agend.

Pod názvem CzechPOINT@office dochází k rozšíření projektu Czech POINT.

Ke stávajícím službám CzechPOINT@office patří: 

- výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední,

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

Služby CzechPOINT@office budou postupně rozšiřovány. V budoucnu bude např. 
zpřístupněna služba 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.

 Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Tato služba funguje pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy. Pomocí 
jednoduchého webového formuláře lze získat výpis ze živnostenského rejstříku, 
obchodního rejstříku a katastru nemovitostí formou objednávky prostřednictvím počítače 
z domova, doručeno bude do 3 dnů.

2. 2 KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy

Pod pojmem Komunikační infrastruktura veřejné správy, neboli KIVS, rozumíme
sjednocení různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě.
Přínosy KIVSu jsou jak zefektivnění služeb, tak i výrazné úspory.
Budování KIVS bylo zahájeno v roce 2007, v situaci, kdy paralelně vedle sebe existovaly 

a přibývaly další a další datové linky od jednotlivých ministerstev a úřadů. Primárním 
cílem zavádění KIVS bylo vytvoření jednotné datové sítě, která poskytne bezpečné 
připojení a vysoký standard nabízených služeb. Druhým cílem bylo odstranění monopolu 
poskytovatelů datových služeb.
Již za krátkou dobu realizace projektu KIVS přinesl systém úspory v hodnotě více než 
250 milionů Kč. Úspory jsou k dispozici uživatelům systému, kteří je mohou využít pro 
investice do informačních systémů a získat tak kvalitnější nebo rychlejší připojení, a tím 
dosáhnout i zlevnění služeb díky konkurenčnímu prostředí.
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KIVS je cestou k efektivnímu propojení mezi orgány a informačními systémy veřejné 
správy, umožňující jak zajištění bezpečného přenosu dat, tak nastavení jednotlivých 
procesů komunikace mezi zúčastněnými subjekty. Prostřednictvím KIVSu jsou propojeny 
orgány veřejné správy například s registry nebo Czech POINTy. 

2. 3 Zákon o e-governmentu

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve 
Sbírce zákonů 19.8.2008 jako zákon č.300/2008 Sb. Tento zákon, někdy též nazývaný 
zákon o eGovernmentu nebo eGovernment Act, nabyl účinnosti od 1. července 2009.

Cílem zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou 
komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Rovněž se jím umožní vedení 
elektronických spisů ve správních řízeních.
Klíčový institut pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikaci s orgány 

veřejné moci, představují datové schránky, jejichž informační systém zabezpečuje 
doručení úředních zpráv v elektronické podobě. Druhým klíčovým prvkem zákona o 
elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů, tedy převedení dokumentu v 
listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo převedení dokumentu 
obsaženého v datové zprávě do listinného a zároveň ověření shody jejich obsahu a 
připojení ověřovací doložky.

Prvním impulzem k zásadním legislativním změnám v oblasti elektronizace státní správy 
bylo usnesení vlády ČR č. 1085 ze dne 20. září 2006 o souboru opatření pro urychlení 
rozvoje eGovernmentu v České republice. Společně se zákonem č. 300/2008 Sb. byl přijat 
také doprovodný zákon č.301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

2. 4 Základní registry veřejné správy

Vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s 
nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází, je jedním z pilířů 
elektronizace veřejné správy. Proto také registry symbolizují eGONův mozek, bez nějž by 
celé fungování eGovernmentu v České republice bylo málo efektivní.

Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, na počátku roku 2009. Tyto 
zákony vytvářejí předpoklad pro spuštění systému od 1. 7. 2010 ve zkušebním provozu a o 
rok později v ostrém provozu.

Co tedy celý systém v zásadě obnáší? Zásadním prvkem v systému základních registrů je 
tzv. referenční údaj. Ve své podstatě jde o údaj, který bude přebírán ze systému základních 
registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, 
bez nutnosti jeho ověření. Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů 
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a nikoli je vyžadovat po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, 
například při změně jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech.

Základní registry budou celkem čtyři:

 Registr obyvatel – ROB

- obsahující základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje 
patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství

 Registr práv a povinností – RPP

- obsahující referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu 
do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod.

- slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých 
registrech

 Registr osob – ROS

- obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech 
veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve

 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN

- spravující údaje o základních územních a správních prvcích

Všechny čtyři základní registry budou fungovat v rámci Informačního systému základních 
registrů, tzv. ISZR, jehož správu bude mít na starosti nově vzniklý státní úřad (Správa 
základních registrů). 
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3 POPIS SOUČASNÉ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Proces modernizace veřejné správy můžeme datovat již od roku 1990, kdy došlo ke zrušení 
systému národních výborů a jejich nahrazení samosprávnými obcemi, které jsou 
základními územními samosprávnými celky. Zároveň došlo k úpravě působnosti okresních 
úřadů. Došlo tak k realizaci transformačního procesu, který ale zároveň nadměrně přenesl 
kompetence na centrální úroveň, což vedlo ke zřizování řady pracovišť ústředních 
správních úřadů, jejichž činnost nebyla vzájemně koordinována.
Po završení hlavních transformačních kroků v ekonomice bylo ústavním zákonem 
č. 347/1997 Sb., o vytvoření územních samosprávných celků (krajů) rozhodnuto uplatnit 
princip subsidiarity – racionálního dělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně veřejné 
správy. Tímto krokem se prakticky Česká republika přihlásila k realizaci reforem veřejné 
správy tak, jak probíhaly v řadě evropských států. 
První fáze územní reformy spočívala v ustavení 14 samosprávných krajů. Ve druhé fázi 
reformy došlo k 31. 12. 2002 ke zrušení okresních úřadů jako orgánů státní správy a 
k převedení jejich kompetencí na vybrané obce a částečně na kraje. 

Reforma veřejné správy v České republice se zakládá na 3 základních pilířích:

 Modernizace ústřední státní správy,

 Reforma územní veřejné správy,

 Zvýšení kvality fungování veřejné správy jako celku.
Problematika e-governmentu je obsažena ve 3. pilíři, tedy ve zvyšování kvality fungování 
veřejné správy jako celku. 

3. 1 Státní informační politika

V roce 1999 byl v České republice přijat první koncepční dokument informační politiky 
ČR – Státní informační politika – cesta k informační společnosti. V něm nalezneme 
aktuální myšlenku, že „součástí rozvoje informační společnosti je i vytváření informačních 
systémů veřejné správy, které ji nejen zefektivní a zjednoduší, ale především budou 
přínosem pro občany. Umožní např. vytvořit integrovanou síť kontaktních míst veřejné 
správy, kde si občan nebo organizace na jednom místě mohou vyřídit své záležitosti se 
státní správou“3. Tento dokument stanovil 8 prioritních oblastí:

 Informační gramotnost,

 Informatizovaná demokracie,

 Rozvoj informačních systémů veřejné správy,

 Komunikační infrastruktura,

 Důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana osobních dat,
                                               
3 Státní informační politika – cesta k informační společnosti, dostupná z  www.vlada.cz/cz/clenove-
vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089, 
[cit. 2010-02-18]
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 Elektronický obchod,

 Transparentní ekonomické prostředí,

 Informační společnost.

Z těchto osmi vymezených priorit se pět (2, 3, 4, 5 a 7) týká elektronizace veřejné správy, 
což znamená, že Státní informační politika kladla velký důraz na problematiku                  
e-governmentu.

Zároveň se zde vymezil úkol pro Radu vlády pro informační politiku připravit na dvouleté 
období Akční plán státní informační politiky, který rozpracuje cíle a priority v jednotlivých 
resortech. Akční plán byl schválen vládou v květnu 2000 pro období do konce roku 2002. 
Obsahoval i obecný scénář vývoje zdrojů státního rozpočtu pro realizaci státní informační 
politiky a dále tři základní rámcové programy:

 informační gramotnost,

 elektronický obchod,

 elektronická veřejná správa.
Jeho praktická realizace však narazila na řadu problémů. Zásadní překážkou byla 
nedostupnost komunikačních infrastruktur, diktovaná vysokou cenou za služby a nosnou 
komunikační infrastrukturu, což negativně ovlivnilo rozvoj poptávky po službách a širší 
uplatnění internetových technologií. 

3. 2 Elektronický podpis

V roce 2000 byl ze strany České republiky e-government výrazně upřednostňován před 
ostatními oblastmi majícími souvislost s rozvojem informační společnosti. V tomto roce, 
konkrétně 24. května 2000, také došlo ke schválení jednoho z nejdůležitějších zákonů, 
který se měl stát jedním z klíčových pro rozvoj e-governmentu v České republice. Jednalo 
se o zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, jenž měl posunout hodnotu
elektronické komunikace na stejnou úroveň, jakou má běžná písemná komunikace, tudíž 
byl nepostradatelným elementem pro implementaci elektronické obousměrné komunikace 
mezi občany a orgány veřejné správy.
Elektronický podpis jsou ve své podstatě údaje v elektronické podobě, které jsou připojené 
k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti 
podepsané osoby ve vztahu k podepsané zprávě. Diference mezi elektronickým podpisem a 
podpisem tzv. „normálním“ je ta, že elektronický podpis sám o sobě neexistuje. 
Elektronický podpis z tohoto důvodu nemůžeme samostatně někam vylepit, jako podpis 
normální, jelikož ho nelze oddělit od toho, co je jím podepsáno. Možnost jeho využití poté
nastane v případě, kdy existuje určitý materiál v digitální podobě, a je zapotřebí jej někomu 
zaslat, předat, či jinou formou zajistit přístup, a zároveň ujistit příjemce, že to, co obdržel, 
skutečně pochází od osoby, která daný dokument zasílá, a že po cestě (při přenosu) nebyl 
změněn. 
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Schválení výše uvedeného zákona o elektronickém podpisu sice byl významným krokem
pro český e-government, ovšem pouze jedním z mnoha dalších, a navíc jeho samotné 
schválení neznamenalo, že by se začalo elektronického podpisu ihned užívat v praxi. Před
jeho reálným využitím bylo ještě zapotřebí učinit dvě další věci. Nejdříve bylo zapotřebí
připravit prováděcí vyhlášku k zákonu, jelikož zákon v technické oblasti elektronického 
podpisu určoval pouze obecné základy, které měla dále konkretizovat již zmíněná 
vyhláška. Po řadě problémů nakonec byla připravena až 3. října 2001 (366/2001 Sb. účinná
od 10. října 2001). Druhou záležitostí bylo stanovení orgánům veřejné správy, jakým 
způsobem mají s elektronickými podpisy nakládat v rámci jejich komunikace s veřejností, 
a také jim uložit povinnost zřídit elektronické podatelny. Nařízení vlády, které tuto
problematiku upravovalo, bylo přijato 25. července 2001 (304/2001 Sb. účinné od 1. října 
2001). Jak je patrno, časový odstup mezi přijetím zákona o elektronickém podpisu a 
potřebnými právními úpravami je poměrně značný, což mělo negativní dopad na rychlost 
uvedení elektronického podpisu do praxe při komunikaci s veřejnou správou. V konečné 
fázi se díky dalším komplikacím technického charakteru začaly využívat elektronické 
podpisy až v polovině roku 2002.
Následný rozvoj e-governmentu v České republice se odehrával nejvíce v rámci
rozšiřování tzv. e-agend, což znamená, že se rozšiřovaly počty elektronicky přístupných 
agend různých orgánů veřejné správy. Narůstající počet elektronicky přístupných agend, 
ale zejména množství institucí, které je spravují, byl jedním z praktických podnětů ke 
vzniku integrovaného portálu veřejné správy, který požadoval již zákon č. 365/2000 Sb. o 
informačních systémech veřejné správy. Portál veřejné správy měl být zřízen jako 
hodnotný informační zdroj a zároveň plnit funkci rozcestníku, tzn., že by se stal výchozím 
bodem pro všechny, kteří by hodlali komunikovat s veřejnou správou elektronickou cestou.

3. 3 Portál veřejné správy

Záměr zřídit portál veřejné správy vznikl již v roce 2001, kdy byla vytvořena projektová
studie, dále pokračoval v roce 2002 sestavením realizačního týmu a oficiálně byl portál 
uveden do provozu, i když pouze zkušebního, ale přístupného pro veřejnost, 13. října 2003. 
Zřizovatelem a oficiálním provozovatelem se stalo Ministerstvo informatiky České 
republiky. 
Jeho cílem bylo centralizování jednotlivých dostupných a dosud roztříštěných služeb a 
ulehčení přístupu k nim. Portál veřejné správy je svým zaměřením určen pro širokou 
veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace včetně podnikatelů, 
živnostníků a cizinců. Obsahuje informační a transakční část. V rámci informační části 
najdeme adresy úřadů ČR, postupy pro řešení více než 450 životních situací napříč 
veřejnou správou, zákony, evidenci elektronických podatelen, povinně zveřejňované 
informace a novinky z veřejné správy, online noviny Veřejné Správy, základní informace 
pro občana, podnikatele a cizince formou rozcestníku, informace pro cizince v anglickém 
jazyce a další. Transakční část se věnuje komunikaci s úřady. Je zde k dispozici aplikace 
„Podání“,  která slouží pro registraci uživatelů, kteří chtějí využívat elektronické služby 
poskytované veřejnou správou v České republice. Po registraci je možné zasílat a přijímat 
formuláře z úřadů veřejné správy s využitím identifikátoru uživatele nebo s využitím 
digitálního certifikátu. Komunikace s příslušnou organizací veřejné správy může dále 
probíhat prostřednictvím webových formulářů, které mohou být umístěny na příslušných 
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webových stránkách úřadu veřejné správy nebo prostřednictvím aplikací jiných dodavatelů 
(např. účetní a mzdové programy). 
Ve stejném roce, kdy došlo ke spuštění portálu veřejné správy, se zároveň představil další 
vládní plán pro koordinaci informační politiky v České republice. Do konce roku 2002 
tedy poskytovala základy a stanovovala koncepci pro rozvoj e-governmentu v České 
republice dříve zmíněná Státní informační politika a navazující akční plán. Během roku 
2003 se pak Česká republika snažila naplňovat cíle obsažené v dokumentu eEurope+ 2003, 
ke kterému se přihlásila spolu s ostatními kandidátskými státy, a na následující rok 2004 
měla být opět připravena vlastní koncepce.

Tu nakonec schválila vláda dne 23. března 2004, usnesením č. 265, pod názvem „Státní 
informační a komunikační politika – eČesko 2006“4. Samotné znění dokumentu bylo velmi 
ovlivněno evropským projektem eEurope 2005, orientovalo se zejména na rozpracování 
záměrů a požadavků tohoto projektu do národních podmínek tak, aby Česká republika 
dostála svým závazkům vůči Evropské unii a zároveň vytěžila maximum z možností, které 
jí skýtá potenciál informačních technologií.

3. 4 Státní informační a komunikační politika – eČesko 2006

Státní informační a komunikační politika – eČesko 2006 má z jedné poloviny stejný cíl 
jako předchozí Státní informační politika a její akční plán, to znamená, že má poskytovat 
základní teze ve vývoji informační společnosti v České republice. Tou druhou polovinou, 
jak sám název napovídá, se stalo rozšíření o komunikační politiku. Tento projekt je tedy 
konvergovaným dokumentem, který si za cíl klade určovat meze vývoje jak informační, 
tak i telekomunikační politiky státu. Konvergence dokumentu je především výsledkem 
vývoje na poli informačních technologií, jelikož výpočetní a telekomunikační technika se 
pomalu staly neoddělitelnými částmi. Konvergence je však i společným znakem mezi 
státní politikou České republiky v této oblasti a všemi iniciativami eEurope. Státní 
informační a komunikační politika – eČesko 2006 si stanovila tyto základní priority:

 informační gramotnost,
 právo občana na přístup k informacím,
 rozvoj informačních systémů veřejné,
 elektronické komunikace,
 důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana osobních dat,
 elektronický obchod,
 využití informačních a komunikačních technologií pro zvýšení transparentnosti 

ekonomického prostředí,
 stabilní a bezpečná informační společnost,
 sociální vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií podpora výzkumu 

a vývoje.

                                               
4 Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006, dostupná z 
www.epractice.eu/files/media/media_264.pdf [cit. 2010-03-06]
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Po vstupu České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 se vývoj českého 
e-governmentu odehrával především v dalším rozšiřování elektronických služeb 
poskytovaných veřejnou správou. Aktivní v tomto směru byly Česká správa sociálního 
zabezpečení, která zavedla alternativní elektronickou komunikaci k velké části své agendy, 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež se rozhodlo elektronickou cestou řešit zejména 
problematiku zaměstnanosti. Nemalé úsilí bylo také zaměřeno na podporu užívání 
elektronického podpisu, jelikož e-podpis je klíčovým prvkem při on-line komunikaci 
s veřejnou správou v rámci většiny přístupných agend.

3. 5 Rada vlády pro informační společnost

Dalším krokem bylo ustanovení Rady vlády pro informační společnost na základě usnesení 
vlády č. 293 z 28. 3. 2007. Rada je odborným poradním orgánem vlády pro oblast 
informační společnosti, který má plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva 
informatiky a poskytovat vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v 
koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší 
provázanosti a koordinace resortních a národních projektů.

Radu vlády vede řídící výbor, v jehož čele stojí premiér a jehož dalšími členy jsou ministři 
vnitra, financí a průmyslu a obchodu. Další členové Rady (Rada má celkem 28 členů) byli 
jmenováni vládou usnesením č. 541 z 23. 5. 2007 na základě svých expertních znalostí a 
odborných předpokladů. V Radě jsou zastoupeny nejdůležitější instituce, kterých se rozvoj 
informační společnosti a budování e-governmentu týká – zástupci státní správy a 
samosprávy, Parlamentu České republiky, odborných a podnikatelských asociací i 
akademické sféry.
Poslední zasedání Rady vlády pro informační společnost proběhlo 4. března 2008, z čehož 
se dá usuzovat, že činnost této rady je spíše sporadická a nemá tudíž podstatný vliv na 
vývoj implementace e-governmentu v České republice.

3. 6 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

V roce 2007 byl usnesením vlády přijat dokument – Strategie Efektivní veřejná správa a 
přátelské veřejné služby, která se zabývá realizací „Smart administration“ v letech      
2007 -2015 v České republice. 

Vize na rok 2015 jsou v tomto dokumentu stanoveny následovně:

 „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy 
dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně.

 Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně 
reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně.



Michal Winkelhöfer: E-government jako nástroj modernizace veřejné správy

2010 13

 Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české 
ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“5

Globální cílem této strategie je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a 
veřejných služeb podpořit socioekonomický růst České republiky a zvýšit kvalitu života 
občanů, s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.
V rámci této strategie je navržen komplexní model efektivní veřejné správy, tzv. 
„hexagon“ (viz Obrázek 2).

Obrázek 2: Hexagon veřejné správy, Zdroj: [Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015. 
Dostupný na www.smocr.cz/data/files/cinnost-informatika/schvalena-strategie.doc]

Vrcholy hexagonu jsou:

 legislativa,
 organizace,
 občan,
 úředník,
 technologie a
 finance.
Všechny jednotlivé vrcholy jsou provázány. Kvalitní legislativa je základem kvalitní 
veřejné správy. Je to hlavní nástroj, který vláda používá k ochraně základních 
společenských hodnot a k ovlivňování chování občanů či právnických osob. Měla by 
ovšem být přijímána jen v případech, kdy je to nezbytně nutné, aby nezpůsobovala 
zbytečnou byrokratickou zátěž, zároveň by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější.

                                               
5 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration v období 
2007–2015. Dostupná na www.smocr.cz/data/files/cinnost-informatika/schvalena-strategie.doc, [cit. 2010-
03-06]
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Důležitým aspektem fungování veřejné správy je organizace jejího výkonu. Vždy je třeba 
hledat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné správy občanovi a 
efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Zároveň je důležité, aby bylo možné co 
největší množství agendy vyřídit na jednom kontaktním místě – zásada „obíhají informace, 
nikoliv občan“. Organizace výkonu veřejné správy však neznamená pouze nalezení 
správného místa – tedy, na jaké úrovni bude daná agenda vykonávána, ale také způsob, 
jakým je vykonávána. Důležitou roli zde hraje úroveň řízení, metody řízení kvality, 
sledování výkonnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků a sledování spokojenosti 
„zákazníků“.

S tím samozřejmě souvisí i využití moderních informačních a komunikačních technologií
ve veřejné správě. Prostřednictvím využití ICT je nutné odstranit nadbytečné „papírování“, 
ulehčit styk občana s veřejnou správou, ale také komunikaci uvnitř veřejné správy. ICT je 
ovšem nutno vnímat pouze jako nástroj změn, nikoliv cíl sám o sobě. Při jejich zavádění se 
pak často stává, že administrativní zátěž je přesunuta z jednoho subjektu (občan) na subjekt 
jiný (úřad), cílem by ale měla být spíše minimalizace celkové zátěže pro všechny 
zúčastněné strany.
Občan je asi nejdůležitějším prvkem hexagonu, protože on je klientem veřejné správy a 
tak je na něj třeba nahlížet. Je nutné mu co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co 
možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou 
správu v maximální možné míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak 
občanům participovat na jejích rozhodnutích a kontrolovat její fungování.

Naproti tomu úředník je základním stavebním kamenem veřejné správy. A není podstatné, 
zda jde o úředníka ministerstva nebo úředníka vykonávající státní správu v přenesené 
působnosti na kraji či obci. Na úředníky by mělo být nahlíženo všude stejně, musí být 
vyžadována vysoká kvalita jejich výkonu a průběžné vzdělávání. Obzvlášť velký důraz je 
třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních.
Na problematiku financování veřejné správy je třeba klást zvýšený důraz. Systému 
rozpočtování, způsobu alokace zdrojů na jednotlivé aktivity v rámci veřejné správy a 
provázání rozpočtů se strategickými prioritami vlády/ministerstev/zastupitelstev je proto 
třeba věnovat významnou pozornost. Veškeré agendy v rámci veřejné správy je třeba 
přezkoumávat z hlediska nákladové efektivnosti.

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, hlavním cílem schválené strategie bylo zefektivnit 
veřejnou správu za použití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Za tímto 
účelem vydalo Ministerstvo vnitra dokument „Strategie implementace egovernmentu 
v území“, ve kterém jsou stanoveny zdroje financování a termíny výzev pro jednotlivé 
projekty realizované ať již na krajské, či obecní úrovni. V rámci těchto výzev mohou 
jednotlivé úřady žádat o finanční podporu na implementaci jednotlivých nástrojů              
e-governmentu, jako jsou např. dotace na zřízení pracovišť Czech POINT, na zřízení 
elektronické spisové služby, na vzdělávání v oblasti e-governmentu, a další.
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3. 7 Czech POINT 

Pilotní provoz Czech POINTů byl zahájen v březnu roku 2007 na 37 pobočkách. V lednu 
roku 2008 pak dochází ke spuštění ostrého provozu Czech POINTů na 900 pobočkách. 
K 31. prosinci roku 2008 je již registrováno více jak 3 000 míst, kde je k dispozici Czech 
POINT. Vývoj počtu pracovišť Czech POINTů v roce 2009 a na začátku roku 2010 je 
uveden v následujícím grafu 1. 

Počet pracovišť Czech POINT

5165

4846

4475

3844

3711

3703

3673

3652

3614

3590

3551

3456

3334Leden 2009

Únor 2009

Březen 2009

Duben 2009

Květen 2009

Červen 2009

Červenec 2009

Srpen 2009

Září 2009

Říjen 2009

Listopad 2009

Prosinec 2009

Leden 2010

Graf 1: Počet pracovišť Czech POINT k 25. 1. 2010, zdroj: [www.czechpoint.cz]

Czech POINT se za období jeho vzniku, tedy od roku 2007, začal postupně zavádět nejen 
na pobočkách České pošty, ale také na obecních úřadech, na pracovištích Hospodářské 
komory, na zahraničních zastupitelstvích a u notářů. Struktura pracovišť Czech POINTů je 
znázorněna v grafu 2.
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Struktura pracovišť Czech POINT

Hospodářská
komora

Česká pošta
Zahraniční

zastupitelství

Notáři

Obecní úřady

Graf 2: Struktura pracovišť Czech POINT k 25. 1. 2010, zdroj: [www.czechpoint.cz]

Vývoj počtu výstupů vydaných prostřednictvím Czech POINTů je znázorněn v následující 
tabulce 1.

Tabulka 1: Počet vydaných výstupů prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT do 25. 1. 2010

Počet vydaných výstupů prostřednictvím kontaktních míst 
Czech POINTU

Rok 
2007

Rok 
2008

Rok
2009

Rok 
2010

Celkem

Katastr nemovitostí 28 379 230 406 349 665 33 693 642 143
Obchodní rejstřík 24 144 150 791 250 641 21 244 446 820
Živnostenský rejstřík 1 338 7 656 31 666 3 007 43 667
Rejstřík trestů 0 595 615 712 643 49 104 1 357 362
Centrální registr řidičů 0 0 104 744 6 275 111 019
Systém kvalifikovaných dodavatelů 0 0 4 512 545 5 057
Konverze dokumentů 0 0 11 194 5 146 16 340
Žádost o zřízení datové schránky 0 0 15 944 1 329 17 273
Ostatní 0 0 2 074 121 2 195

Celkový součet 53 861 984 468 1 483 083 120 464 2 641 876
zdroj: [www.czechpoint.cz]
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3. 8 Datové schránky

V roce 2009 došlo k dalšímu významnému kroku v oblasti e-governmentu. 1. července 
nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, vznikl tak dostatečný legislativní rámec pro umožnění elektronické 
komunikace mezi občany a úřady.  Díky tomuto zákonu od 1. listopadu byly oficiálně 
spuštěny datové schránky. Dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů jsou datové schránky elektronickým úložištěm, na které 
se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Datové schránky 
zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky a provozuje je Česká pošta, a. s. 

Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě. Povinně musí 
tento systém využívat právnické osoby a orgány veřejné moci, a to od 1. 11. 2009. Fyzické 
osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Pokud tak učiní, orgány veřejné moci 
jsou povinny ji využívat i vůči nim. Datové schránky nejsou povinné pro podnikající 
fyzické osoby. Výjimkou z této skupiny jsou advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, 
notáři a exekutoři. Na tyto podnikatele se vztahuje přechodné období, po jehož uplynutí 
bude schránka zřízena automaticky. Zatím není možná komunikace mezi právnickými ani 
mezi fyzickými osobami navzájem. 

Výhodou zřízení datové schránky je přístup k obsahu datové schránky z jakéhokoli místa, 
kde je dostupný internet, a tedy i velká úspora času, kdy odpadá nutnost docházet na poštu 
a trávit dlouhé chvíle ve frontách. Všechny právnické osoby, stejně jako fyzické osoby, 
komunikují s orgány veřejné moci zdarma.

K datu 12. 2. 2010 bylo prostřednictvím datových schránek zasláno již přes 5.000.000 
dokumentů. Každý den je zasíláno prostřednictvím datových schránek cca 90.000 
dokumentů.
Poslední dostupné statistiky Ministerstva vnitra ke dni 25. 10. 2009:

Zřízené datové schránky ze zákona celkem 339 658, z toho:
 9 088 orgánů veřejné moci

 330 570 právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku

Zřízené datové schránky na žádost celkem 13 940, z toho:

 8 912 fyzických osob
 3 170 podnikajících fyzických osob

 1 858 právnických osob

Počet zpřístupněných (aktivovaných) datových schránek celkem 71 287, z toho:
 5 489 fyzických osob

 1 700 podnikajících fyzických osob
 1 694 orgánů veřejné moci

 62 813 právnických osob
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4 IMPLEMENTACE E-GOVERNMENTU NA MÚ KADAŇ

Vzhledem k tomu, že jsem občanem města Kadaň a zároveň zaměstnancem Městského 
úřadu Kadaň, rozhodl jsem se v další kapitole zaměřit na situaci v oblasti e-governmentu 
právě na tomto úřadu. Nejprve se zaměřím na základní charakteristiku města Kadaň, 
následně popíši stav před a po zavedení nástrojů e-governmentu na Městském úřadu 
Kadaň, a na závěr vyhodnotím dotazníkové šetření, které jsem provedl mezi zaměstnanci 
tohoto úřadu. 

4. 1 Základní charakteristika města Kadaň

Město Kadaň (viz Obrázek 3) leží v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji. 
Osmnáctitisícové město Kadaň se nachází v kraji, kde řeka Ohře opouští sevření Krušných 
a Doupovských hor. Kadaň je v historických pramenech zmiňována již v letech 1183/1186 
jako tržní městečko, které český kníže Bedřich daroval rytířskému řádu sv. Jana 
Jeruzalémského – johanitům. Od přelomu třicátých a čtyřicátých let 13. století se zdejší 
osídlení postupně proměňovalo v městskou aglomeraci. Z iniciativy českého krále -
Václava I. nebo Přemysla II. Otakara - byla Kadaň před rokem 1261 povýšena na 
svobodné královské město a zdejší hrad se v roce 1277 stal sídlem purkrabího kadaňského 
kraje. Vrcholného rozkvětu zaznamenala Kadaň jako středověké město za vlády císaře 
Karla IV. 

Jeho další historie se valně neliší od historie dalších měst a celé země. V dobách 
husitských válek patřila Kadaň ke katolickému táboru, byla dobývána v době baroka, 
koncem 18. století se ve městě začalo rozvíjet rukavičkářské řemeslo a ve století dalším 
i těžba hnědého uhlí. Nicméně dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé 
množství nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého 
opevnění. Ne nadarmo je historická část Kadaně od roku 1978 městskou památkovou 
rezervací. Určitým završením novodobého vývoje je znovunabytí pozice města jako 
regionálního centra v rámci reformované soustavy veřejné správy - Kadaň je od roku 2003 
pověřenou obcí III. stupně.
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Obrázek 3:  Geografické vymezení Kadaně, zdroj: [www.mesto-kadan.cz]

Město Kadaň vzniklo na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Město vykonává jak 
samostatnou působnost, tak přenesenou, tzn. výkon státní správy. Město je spravováno 
Zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem města v jeho samostatné působnosti; 
členové zastupitelstva jsou voleni občany města ve volbách do obecních zastupitelstev. 
Zastupitelstvo města má 27 členů, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři 
měsíce.

Výkonným orgánem města, v jeho samostatné působnosti, je Rada města; která ze své 
činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Členy RM volí zastupitelstvo města. Rada města 
má 9 členů, ke svému jednání schází se podle potřeby. Město Kadaň zastupuje navenek 
starosta popřípadě místostarosta ve stanoveném rozsahu. Starostu a místostarostu města 
volí Zastupitelstvo města z řad svých členů. Dalším orgánem města Kadaň je Městský úřad 
Kadaň.

4. 2 Popis situace na Městském úřadu Kadaň před implementací 
nástrojů e-government

Implementace nástrojů e-governmentu proběhla na Městském úřadu Kadaň ve třech 
oblastech. Jedná se o spisovou službu, Czech POINT a datové schránky. Proto se zaměřím 
na popis situace na tomto úřadu v každé této oblasti. 
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4. 2. 1 Spisová služba

Spisová služba byla do zavedení elektronické spisové služby vedena ručně do knih, každý 
odbor měl svou knihu spisové služby, do které zapisoval přijatou a odeslanou 
korespondenci.  Pro nakládání s písemnostmi byl vytvořen Spisový a skartační řád, který 
byl závazný pro všechny zaměstnance. Neexistovalo žádné centrální elektronické úložiště, 
písemnosti v elektronické podobě byly evidovány pouze v počítačích příslušných 
zaměstnanců, přičemž neexistovala jednotná metodika k tomu, jakým způsobem je 
evidovat, jak dlouho je uchovávat, a pod.  

4. 2. 2 Czech POINT

Před zavedením kontaktního místa Czech POINT museli občané podávat žádosti o 
jednotlivé výstupy na následujících místech:

 Výpis z trestního rejstříku - na Okresním státním zastupitelství v Chomutově
 Výpis z katastru nemovitostí -  na Katastrálním úřadu v Chomutově
 Výpis ze živnostenského rejstříku - na Živnostenském úřadu v rámci Okresního 

úřadu v Chomutově
 Výpis z obchodního rejstříku - u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 Výpis z bodového systému: na Odboru dopravy Městského úřadu v Kadani
Je tedy zřejmé, že před zavedením kontaktního místa Czech POINT museli občané vážit 
mnohdy dalekou cestu pro zajištění těchto výstupů.

4. 2. 3 Datové schránky

Před zavedením datových schránek byly Městským úřadem Kadaň vypravovány všechny 
písemnosti osobně nebo prostřednictvím klasických poštovních zásilek. Poštovní zásilky se 
lišily podle důležitosti, tzn., že se rozdělovaly na obyčejné, doporučené, do vlastních 
rukou, atd. 

4. 3 Implementace nástrojů e-governmentu na Městském úřadu Kadaň

Implementace nástrojů e-governmentu na Městském úřadu byla zahájena v roce 2007 a 
trvá do současnosti. Nejdříve došlo ke zprovoznění kontaktních míst Czech POINT, dále se 
na Městském úřadu Kadaň spustila elektronická spisová služba, a prozatím poslední nástroj 
e-governmentu – datové schránky, byl spuštěn od 1. 11. 2009.
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4. 3. 1 Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba byla zavedena na Městském úřadu Kadaň dne 1. 1. 2009. 
V rámci zavedení této služby došlo k úpravě Spisového a skartačního řádu tak, aby 
upravoval všechny náležitosti týkající se elektronizace spisové služby. Rovněž musely být 
pro vybrané zaměstnance zřízeny elektronické podpisy. Ze 160 zaměstnanců úřadu byl
tento elektronický podpis zřízen pro 87 z nich. Na úřadě byla zřízena tzv. elektronická 
podatelna, která je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým 
podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, a podle vyhlášky 
č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

4. 3. 2 Czech POINT

Kontaktní místo Czech POINT bylo na Městském úřadu Kadaň zprovozněno od 1. 1. 2008. 
Toto místo se nachází v Informačním centru na Mírovém náměstí 1, přímo pod budovou 
radnice. Na zřízení tohoto kontaktního místa získalo na konci roku 2007 Město Kadaň 
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 50.000,- Kč na zabezpečení technických podmínek 
provozovatele kontaktního místa, konkrétně na vybavení daného pracoviště počítačovými 
sestavami.  Město Kadaň bylo rovněž úspěšné se žádostí o dotaci ze strukturálních fondů 
EU, kdy v roce 2009 získala dotaci ve výši 58.259,- Kč na modernizaci počítačového 
vybavení. 

V době zahájení tohoto kontaktního místa byly k dispozici občanům následující výstupy:

 z katastru nemovitostí 
 z obchodního rejstříku 
 ze živnostenského rejstříku 

Od poloviny roku 2008 poté měli občané navíc k dispozici výpisy z trestních rejstříků.

Od 1. 1. 2009 se možnost výstupů rozšířila o výpisy z bodového hodnocení řidiče a 
výpisy ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Přehled o počtu a struktuře vydaných výstupů je uveden v Příloze 1.

4. 3. 3 Datové schránky

Datové schránky byly na Městském úřadu Kadaň spuštěny v zákonném termínu, tzn. od 
1. 11. 2009.  Od té doby bylo jejich prostřednictvím zasláno cca 1.000 písemností. V této 
oblasti bude do budoucna největší problém s centrálním úložištěm dokumentů, kde má 
každý úřad ze zákona povinnost archivovat písemnosti po dobu 10 let. Zřízení takového 
úložiště ovšem obnáší rozsáhlé finanční a technické nároky, proto se v současné době tato 
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problematika řeší na krajské úrovni, kdy se Krajský úřad Ústeckého kraje zavázal, že zřídí 
technologické centrum, jehož součástí by bylo centrální úložiště pro všechny obecní a 
městské úřady v kraji. Nyní se řeší finanční dopad vybudování tohoto centra a hledají se 
zdroje financování, kdy se jednoznačně nabízí možnost využít strukturální fondy EU, kde 
jsou pro tyto účely vypsány některé výzvy (viz Příloha 2).

4. 4 Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu Kadaň

V rámci analýzy implementace nástrojů e-governmentu na Městském úřadu Kadaň jsem 
provedl dotazníkové šetření mezi zaměstnanci tohoto úřadu. Dotazník (viz Příloha 3) byl 
koncipován tak, aby minimálně časově zatěžoval zaměstnance a zároveň aby bylo možné 
ověřit základní povědomí a spokojenost s procesem implementace e-governmentu na tomto
úřadu. Bylo osloveno 100 respondentů, z nichž 44 vyplněný dotazník odevzdalo. 
Návratnost tak činí 44 %.   

Z vyplněných základních údajů v úvodu dotazníku vyplývá následující charakteristika 
respondentů (viz Graf 3 – 6):

Graf 3: Respondenti dle pohlaví, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]
Graf 4: Respondenti ve vedoucí funkci, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]

Graf 5: Respondenti dle délky pracovního poměru, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]
Graf 6: Respondenti dle věku, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]
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Poté bylo položeno 7 otázek s možností výběru jedné z nabízených odpovědí, u dvou 
otázek byl dán prostor rovněž ke slovnímu doplnění odpovědi. Zhodnocení těchto 7 otázek 
je následující:

1. otázka se týkala obecného povědomí o pojmu e-government. Z odpovědí vyplynulo, že 
většina respondentů tento pojem zná a rovněž je tento pojem pro ně součástí každodenní 
práce (viz Graf 7).

Povědomí o pojmu e-government

tento pojem 
znám, byl 

jsem s ním 
blíže 

seznámen, 
využívám ho 

mimimálně; 9

v životě jsem 
o tomto 
pojmu 

neslyšel; 2

již jsem tento 
pojem 

zaregistroval, 
ale nevím o 

něm nic 
bližšího; 1

tento pojem 
znám, ale 
v praxi ho 

nevyužívám; 
5

tento pojem 
znám velice 

dobře, je 
součástí mé 
každodenní 
práce; 27

Graf 7: Povědomí o pojmu e-government, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]

2. otázka byla směřována ke zjištění, zda vedení úřadu seznámilo tyto zaměstnance 
s implementací nástrojů e-governmentu na tomto úřadu. Výsledkem je, že vedení úřadu 
informovalo 40 respondentů, což je téměř 91 % ze všech dotázaných. Zde je na místě 
pochválit vedení úřadu za skutečnost, že řádně informovala své zaměstnance o 
implementaci těchto nástrojů. 

Vyhodnocením 3. otázky bylo zjištěno, že 42 zaměstnanců, tedy téměř 96 % všech 
dotázaných, využívá nástroje e-governmentu ke svému výkonu pracovní agendy. Většina 
z nich (37) využívá datové schránky, e-spisovou službu (36), někteří z nich také 
Czech POINT (12).

Ve 4. otázce bylo zjišťováno, zda v případě, že některé z uvedených nástrojů                     
e-governementu respondenti používají, zda mají tito uživatelé dostatečné informace 
k jejich používání a mají tak jistotu jejich používání (viz Graf 8):
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Jistota správného používání nástrojů 
e-governmentu

2219
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ne

Graf 8: Jistota správného používání nástrojů e-governmentu, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]

5. otázka navazovala na předchozí, v rámci této otázky byl proveden průzkum, zda je mezi 
respondenty, kteří na předešlou otázku odpověděli, že nemají jistotu správného využívání 
těchto nástrojů, zájem o proškolení v této oblasti. Výsledky jsou následující: 

Zájem o školení v oblasti 
e-governmentu

15

3

2

ano, určitě ano, pokud by výrazně nezatěžovalo pracovní čas ne

Graf  9: Zájem o školení v oblasti e-governmentu, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]

Vzhledem k tomu, že pro používání nástrojů e-governmentu je potřebná dobrá znalost 
práce na počítačích, byly poslední dvě otázky zaměřené na zjištění, zda respondenti 
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zvládají práci na PC a zda by měli zájem o školení na PC dovednosti. Výsledky jsou 
následující (viz Graf 10 – 11):

Graf 10: Úroveň PC dovedností, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]
Graf 11: Zájem o školení na PC dovednosti, zdroj: [vlastní dotazníkové šetření]

Z výsledků dotazníkové šetření vyplývá několik závěrů a doporučení pro Městský úřad 
Kadaň. V první řadě je nutno konstatovat, že vedení Městského úřadu Kadaň informovalo 
dostatečně své zaměstnance o zavádění nástrojů e-governmentu, většina z respondentů má 
přehled o tom, co e-government je, uvědomují si, že je součástí jejich každodenní práce a 
rovněž většina z nich ví, jak s těmito nástroji pracovat. Přes tento fakt je zde 
nezanedbatelný počet zaměstnanců, kteří by ocenili možnost proškolení v této oblasti, 
proto by bylo ze strany úřadu účelné zajistit takovéto školení, i vhledem ke skutečnosti, že 
jsou pro tyto účely vypsány výzvy ze strany Ministerstva vnitra (viz Příloha 4) na čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a úřad by tak tímto způsobem mohl 
proškolit v dané problematice zaměstnance bez významných finančních dopadů na obecní 
rozpočet.

Dalším nezanedbatelným výstupem tohoto dotazníku je poté fakt, že více jak polovina 
dotázaných má pouze základní znalosti práce na počítačích. Vzhledem k tomu, že je tato 
dovednost v dnešní době již prakticky nepostradatelná, a vzhledem ke skutečnosti, že se 
v souvislosti se zaváděním stále náročnějších elektronických agend klade stále větší důraz 
na zvládání práce s výpočetní technikou, mělo by vedení úřadu zvážit proškolení 
zaměstnanců na základní počítačové programy, které uplatní v rámci jejich pracovních 
agend. V současné době je ze stran ústředních orgánů státní správy, ale i obecních, 
městských a krajských úřadů, ve velké míře využívaný kurz ECDL. ECDL - European 
Computer Driving Licence, je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná 
metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je 
libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň 
na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti.
Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. 
Na tento kurz lze opět čerpat finanční prostředky v rámci strukturálních fondů EU.
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5 BUDOUCNOST E-GOVERNMENTU

Již v současnosti e-government dokazuje, že může pomoci veřejné správě dosáhnout větší 
produktivity a nabídnout personalizované služby pro každého občana otevřených a 
transparentním způsobem. V praxi již úspěšně fungují kontaktní místa Czech POINTu, 
která pro občany znamenají výraznou úsporu v jejich času při zajišťování výstupů 
z různých registrů, od konce loňského roku jsou rovněž v provozu datové schránky, jejichž 
úspěšnost nelze ještě v současné době hodnotit.

V nejbližší době bude dále potřeba zaměřit se zejména na 2 části celého systému               
e-governmentu a těmi jsou základní registry veřejné správy a KIVS – Komunikační 
infrastrukturu veřejné správy. 

5. 1 Základní registry veřejné správy

Projekty základních registrů veřejné správy pokročily významně směrem k realizaci. Po 
přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a zákona č. 227/2009 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, vzniklo 
právní prostředí s účinností od 1. 7. 2010, v němž budou základní registry fungovat. 
Usnesením vlády České republiky č. 1019/2009 bylo definitivně rozhodnuto o realizaci a 
finančním zajištění výstavby a provozu základních registrů. Financování proběhne jak ze
státního rozpočtu, tak z fondů Evropské unie. 

Během výstavby základních registrů bude pokračovat práce na provázanosti existujících 
informačních systémů, které stát používá ke zpracování agendy, na systém základních 
registrů. 

V souvislosti s budováním základních registrů je zapotřebí řešit i odpovídající bezpečný 
přístup do těchto informačních systémů ze strany občanů. Rovněž občan by měl být 
vybaven odpovídajícím dokladem, který maximálně zjednoduší jeho jednání a zejména 
prokazování totožnosti při vyřizování záležitostí ve vztahu k veřejné správě. Pro naplnění 
tohoto cíle se předpokládá, že by se mělo během roku 2010 zahájit vydávání tzv. 
elektronického občanského průkazu, který je navržen pro elektronickou komunikaci 
občana s informačními systémy veřejné správy. Bezpečnost tohoto průkazu by měla být 
posílena zavedením tzv. bezpečnostního osobního kódu (obdoba PIN u platebních karet), 
který se bude využívat při ověřování totožnosti držitele dokladu.    

5. 2 KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy

Současný KIVS je koncipován tak, že má jedno centrum CMS – Centrální místo služeb, ve 
kterém se nastavuje veškeré fungování tohoto systému. Toto centrum je již částečně 
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v provozu a právě se dobudovává. Přes toto centrum budou propojovat subjekty veřejné 
správy své linky, které mohou být od různých operátorů.

Cílem tohoto projektu je vybudovat komunikační infrastrukturu tak, aby na ní fungovala 
celá veřejná správa, všechny její subjekty. Některá města, případně regiony, stavějí, resp. 
chtějí stavět vlastní metropolitní nebo regionální sítě, což je s koncepcí KIVS v naprostém 
souladu. Tyto místní sítě se připojí k CMS a jejich vlastníkům budou bezúplatně 
poskytnuty některé služby, jako například přístup k internetu a aplikacím, které budou 
součástí CMS. 

Do systému KIVS se rovněž připravuje digitální mapa veřejné správy.  V rámci procesu 
zavádění principů e-governmentu do veřejné správy vyvstává neodkladně potřeba mít v co 
nejkratší možné době co nejvíce dat za celé území České republiky v digitální podobě, aby 
mohlo být co největší množství agend veřejné správy elektronizováno. Registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí, který jako jediný ze základních registrů obsahuje údaje 
zobrazitelné na území České republiky, je předstupněm na cestě ke komplexnímu pojetí 
informačních systémů, přičemž se v zákoně předpokládá, že jeho územní prvky budou 
zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné 
správy. 

V současné době nejsou k dispozici prostorová data katastru nemovitostí v digitální podobě 
za celé území České republiky, což ztěžuje elektronizaci agend veřejné správy, při kterých 
jsou tato data využívána. Klíčové subjekty veřejné správy, v jejichž gesci je nakládání 
s prostorovými daty, navrhly jako rychlé řešení této nepříznivé situace vybudovat ve 
vzájemné spolupráci a za koordinace Ministerstva vnitra tzv. digitální mapu veřejné správy 
(dále jen DMVS), která bude sloužit jako prezentační vrstva agend veřejné správy, tedy ke 
grafické interpretaci popisných údajů. Základem DMVS budou existující digitální mapové 
podklady Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu na celém území České republiky. 
DMVS vznikne složením digitálních ortofotomap, existujících digitálních a 
digitalizovaných katastrálních map, digitálních účelových katastrálních map, které byly a 
budou vytvořeny v rámci činnosti samospráv, a digitálních technických map, vytvořených 
v rámci samospráv nebo správců sítí.   

Budoucnost e-governmentu bude rovněž záviset na skutečnosti, zda a jakým způsobem 
bude pokračovat po letošních květnových volbách do Poslanecké sněmovny nové politické 
vedení naší země v implementaci tohoto nástroje do praxe. Vzhledem k tomu, že každá 
z velkých politických stran považuje e-government za klíčový, měla by být budoucnost 
tohoto projektu zajištěna.
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6 ZÁVĚR

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat e-government jako nástroj modernizace veřejné 
správy. Implementace tohoto nástroje do praxe probíhá již 10 let a tento proces bude trvat 
minimálně do roku 2013, tak, aby byla maximálně využita možnost čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU na projekty spojené právě s e-governmentem. 

Jak jsem již uvedl na začátku mé bakalářské práce, e-government je dalším logickým 
krokem ve vývoji informační společnosti. Nejen občanům, ale i státu, již přináší a určitě 
ještě přinese řadu zjednodušení a výhod. Bohužel jako mnoho činností v České republice i 
implementace e-governmentu trvá neúměrně dlouho, nicméně důležité je, že se na ní 
pracuje. Zavést efektivní a zcela funkční e-government není snadnou záležitostí. Naše 
země je sice s e-governmentem stále téměř na začátku, ovšem věřím, že se postupně 
dopracujeme na úroveň „vyspělých“ zemí západní Evropy a dočkáme se tak doby, kdy 
jednání se státní správou bude opravdu pohodlné a ztratí punc nepříjemné a nutné 
záležitosti. 

K tomu bude zapotřebí co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co možná nejméně 
znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální 
míře pro občany zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na 
jejich rozhodnutích a kontrolovat její fungování.Současná doba také přináší zvýšení nároků 
na způsob využívání informačních technologií a jejich rozvoj zejména formou 
elektronizace veřejné správy.

Oblast informačních a komunikačních technologií a rozvoj informační společnosti je 
důležitou součástí státních i mezinárodních aktivit.  Oblast informačních technologií se 
neustále rozvíjí, jedná se o dynamickou oblast, ve které je možné i nadále dynamičnost 
předpokládat. Nové technologie, mobilní komunikace a internet spolu s velkými 
společenskými změnami vyvolanými především hospodářskou krizí podstatně mění 
požadavky na úspěšné projekty e-governmentu. Změny přinášejí vyšší nároky na úřady a 
instituce veřejné správy, zároveň nabízejí účinné nástroje a velké příležitosti.

E-government, ať už je jeho přesná definice jakákoli, může přinést opravdu nebývalé 
možnosti i nebývalé úspory a efektivnost, a to na obou stranách pomyslné barikády: jak 
občanům, tak i státní správě a samosprávě. Stejně tak ale může mít celý e-government 
dopady spíše záporné: může být oknem, skrze které se peníze jen tak zbůhdarma vyhazují. 
Může být zdrojem nejrůznějších problémů a afér, třeba charakteru bezpečnosti a ochrany 
osobních údajů. 

Proto je zapotřebí silného politického vedení s cílem překonat všechny překážky a odpor, 
změnit myšlení, prosadit změny v organizacích, pokračovat v investicích a při prosazování 
konkrétních krátkodobých cílů mít na paměti dlouhodobou perspektivu. 
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Příloha 3

PRŮZKUM MEZI ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
KADAŇ – E-GOVERNMENT

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

poprvé v naší organizaci se touto cestou setkáváte s možností vyjádřit se ke konkrétní 
problematice v rámci organizace, ve které pracujete. Váš názor je pro nás důležitý a může 
přispět ke smysluplnému zlepšování organizace úřadu a vzájemné komunikace.

(prosíme úvodem zakřížkujte vyhovující variantu …. X )

 ŽENA  MUŽ

VEDETE PRACOVNÍ NEVEDETE PRACOVNÍ 
KOLEKTIV KOLEKTIV

PRACUJETE NA MÚ KADAŇ: méně než 1 rok
1 rok až 5 let
více než 5 let

VĚK: méně než 30 let
30 let až 50 let
více než 50 let

LEGENDA:

Následující dotazník obsahuje otázky, ke kterým jsou vždy připraveny možné odpovědi tak, 
abychom Vás tímto dotazníkem co nejméně zatěžovali. Prosíme Vás vždy o zaškrtnutí jedné 
odpovědi, která nejlépe vyjadřuje Váš názor.

Děkujeme za Vaši spolupráci a za Váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Tajemník Městského úřadu Kadaň



1. Máte základní povědomí, čeho konkrétně se týká pojem e-government?

A v životě jsem o tomto pojmu neslyšel/a
B již jsem tento pojem zaregistroval/a, ale nevím o něm nic bližšího
C tento pojem znám, ale v praxi ho nevyužívám
D tento pojem znám, byl jsem s ním blíže seznámen, využívám ho mimimálně 
E tento pojem znám velice dobře, je součástí mé každodenní práce

2. Seznámilo Vás vedení úřadu s nástroji e-governmentu, které se zavádí na Vašem 
úřadu?

A ano
B ne 

3. Využíváte ve své práci některé z nástrojů e-governmentu? V případě, že ano, 
které? (Datové schránky, Czech POINT, elektronická spisová služba, aj…..)

A ano

B ne

4. V případě, že některé z výše uvedených nástrojů e-governementu používáte, máte 
dostatečné informace k jejich používání?

A ano, vím přesně, jak tyto nástroje používat
B ano, ale nejsem si úplně jist/a, zda je používám správně
C ne

5. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli B nebo C, ocenili byste 
možnost proškolení v této oblasti ze strany úřadu?

A ano, samozřejmě
B ano, pokud by to výrazně nezatěžovalo můj pracovní čas
C ne



6. Ovládáte základní PC programy typu MS Word a MS Excel?

A ano, na základní úrovni
B ano, na pokročilé úrovni
C ano, ale jen některé z nich

D ne, neovládám tyto programy 

7. V případě, že jste zaškrtli v předchozí otázce odpovědi A, C a D, ocenili byste 
možnost školení v této oblasti

A ano, určitě
B ano, pokud by to výrazně nezatěžovalo můj pracovní čas
C ne
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