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Anotace 
 

Bakalářské práce popisuje současnou situaci v oblasti informačních systémů 

pouţívaných ve státní správě ČR, jejich vyuţití, ovladatelnost a následně také jejich 

uplatnění v běţné praxi. Dále popisuje a vysvětluje funkci informačního systému 

„Centrální evidence obyvatel“. Součástí Bakalářské práce je také sociologický výzkum, 

který byl uskutečněn prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření u pracovníků 

Magistrátu města Chomutova, Územního odboru Policie ČR Chomutov, Okresního soudu 

Chomutov a Finančního úřadu Chomutov. Tímto šetřením byly vyhodnoceny nejčastěji 

vyskytované parametry, které ovlivňují vyuţitelnost a ovladatelnost informačního sytému 

Evidence obyvatel a to funkcionalita softwaru, inovace a osvojení informačního systému, 

moţnost spoluúčasti na jeho inovaci, spolehlivost, dostupnost, efektivnost informací, 

aktivní vyhledávání informací dle zadaného profilu, moţnost přizpůsobení potřebám 

uţivatele, aktivní působení systému na uţivatele, snadná modifikovatelnost. Výsledky 

tohoto zjištění jsou ověřeny pomocí delfské metody, která byla zvolena jako nejvhodnější 

z prognostických metod. Osobně, nebo elektronicky předaným dotazníkem, který je 

rozdělen na tři sekce, a to na adaptaci na informační systém, adaptabilitu informačního 

systému a demografii, tedy rozdělení dotazovaných dle pracovní pozice a velikosti úřadu, 

ve kterém vyuţívají informační systém, bylo osloveno celkem 40 zaměstnanců. 
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obyvatel, informační systém, ochrana osobních údajů, sociologický výzkum, veřejná 

správa. 

 

 

 



Summary 
 

Bachelor's thesis describes the current situation in the field of information systems 

used in state administration, their use, handling and consequently their use in routine 

practice. Also describes and explains the function of information system central population 

register. Part of the thesis is also sociological research was carried out by an anonymous 

questionnaire survey of employees of the City of Chomutov, Land Use Department Police 

Chomutov, Chomutov District Court and the information, active search for information by 

the specified profile, the possibility of adapting user's needs, actively engaged in the 

system for users, easy modifiability. The results of Tax Office Chomutov. Hereby 

investigations were evaluated most often rife with parameters that affect usability and 

control information system and a population register software functionality, innovation and 

learning information system, the possibility to participate in its innovation, reliability, 

availability, efficiency of this finding is verified by using Delphi method, has been selected 

as the best forecasting methods. Personally, or electronically submitted a questionnaire, 

which is divided into three sections, namely adapt the information system, information 

system adaptability and demographics, therefore, the distribution of respondents by job 

position and size of the office in which use information system, were asked a total of 40 

employees.  
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1 Úvod 

S rozvojem internetu se rozvíjí také elektronická komunikace, která zasahuje 

všechny oblasti společenského ţivota. Nesporné výhody internetové komunikace objevily 

nejen vědecké a výzkumné instituce, jednotlivci a obchodní společnosti, ale také orgány 

veřejné správy. Elektronické komunikační systémy se vyznačují rychlostí, kterou nelze 

srovnat s ničím, co existovalo a bylo pouţíváno dříve. Informační technologie se stávají 

čím dál důleţitější ve všech oborech lidské činnosti, neboť zajišťují rychlejší přístup 

k poţadovaným informacím. 

Oblast informačních systémů pouţívaných ve státní správě prochází neustálým 

vývojem. Ukazují se nesporné výhody elektronických informačních systémů, kdy mimo 

prezentace státní správy, vznikly i informační systémy veřejné správy (ISVS). Jsou 

zaváděny informační systémy, obsahující různé  druhy databází, které v současné době 

podléhají obecně závazným předpisům (zákony, vládní nařízení a.j.). V bakalářské práci 

jsou také vyuţity informace z online dostupných zdrojů prostřednictvím internetu na 

stránkách úřadů státní správy, zákonných ustanovení týkajících se informačních systémů a 

v neposlední řadě odborné literatury. 

Cílem bakalářské práce je popsat současnou situaci v oblasti informačních systémů 

pouţívaných ve státní správě ČR, jejich vyuţití, ovladatelnost a následně také jejich 

uplatnění v běţné praxi. Dále popsat a vysvětlit funkci informačního systému „Centrální 

evidence obyvatel“. Součástí Bakalářské práce je také sociologický výzkum, který byl 

uskutečněn prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření u pracovníků Magistrátu 

města Chomutova, Územního odboru Policie ČR Chomutov, Okresního soudu Chomutov a 

Finančního úřadu Chomutov. Vyhodnotily se tak nejčastěji vyskytované parametry, které 

ovlivňují vyuţitelnost a ovladatelnost informačního sytému Evidence obyvatel a to 

funkcionalita softwaru, inovace a osvojení informačního systému, moţnost spoluúčasti na 

jeho inovaci, spolehlivost, dostupnost, efektivnost informací, aktivní vyhledávání 

informací dle zadaného profilu, moţnost přizpůsobení potřebám uţivatele, aktivní 

působení systému na uţivatele, snadná modifikovatelnost. Vzhledem k tomu, ţe šetření 

bylo prováděno v anonymitě a v různých úřadech, výsledky tohoto zjištění jsou ověřeny 

pomocí delfské metody, která byla zvolena jako nejvhodnější z prognostických metod. 

Osobně, nebo elektronicky předaným dotazníkem, který je rozdělen na tři sekce, a to na 
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adaptaci na informační systém, adaptabilitu informačního systému a demografii, tedy 

rozdělení dotazovaných dle pracovní pozice a velikosti úřadu, ve kterém vyuţívají 

informační systém, bylo osloveno celkem 40 zaměstnanců. 
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2 Informační systém 

 

Informační systém (dále IS) je systém sběru, uchování, analýzy a prezentace dat 

určených pro poskytování informací mnoha uţivatelům různých profesí, kteří musí 

disponovat prostředky sběru kontroly a uchování dat. Informační systémy pracují obvykle 

s velkými objemy dat, která jsou přístupná mnoha koncovým uţivatelům současně [1].   

 Náplní a důvodem existence IS je pak zpravování vlastních dat, případně jejich 

přenos definovaným způsobem. Data, jinak téţ údaje, lze definovat jako fakta, události, 

čísla, grafy, mapy, transakce, které byly zaznamenány. Jsou základním materiálem pro 

informace. Informace jsou pak údaje, data, které byly zpracovány do podoby uţitečné pro 

příjemce. Dále lze říci, ţe kaţdá informace je i údajem, ale uloţená data se nemusejí stát 

nutně informací [3]. Informací se stávají teprve ve chvíli, kdy příjemci přinesou něco 

nového. 

V obecném náhledu nelze bez důleţitých informací efektivně řídit jakoukoliv 

činnost, zajistit racionální fungování a úspěšný rozvoj organizace a dosáhnout vytčených 

cílů. Nedostatek důleţitých informací následně vede k nepřesnému náhledu na řešený 

problém a v neposlední řadě také k chybným rozhodnutím. 

Zcela obecným cílem provozu informačních systémů je zvýšení výkonnosti lidí 

v organizaci a tím zlepšení výsledků organizace. Mylný je předpoklad, ţe zavedení 

informačních systémů vede vţdy k celkové úspoře práce, mělo by však dojít k jejímu 

zefektivnění s ohledem na moţnosti výstupů, které informační systémy poskytují. Pokud 

tento obecný cíl informačních systémů nepřináší, mělo by být přehodnoceno jeho další 

provozování. 

 Informační systémy obvykle slouţí jisté komunitě lidí – koncovým uţivatelům, 

kteří s informačními systémy pracují. Informační systém je navrţen jako nástroj 

podporující jisté činnosti. Funkce informačních systémů musí být podporovány vhodnými 

technickými prostředky, u automatizovaných funkcí hardwarovým vybavením a softwarem 

[1]
 
. 
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 Potřeba zajištění jednotné úpravy vedení informačních systémů veřejné správy, 

moţnost vzájemného vyuţívání údajů v nich obsaţených, dostupnost pro veřejnost, 

přesnost, způsob vedení, rozsah soustřeďovaných dat a další poţadavky byly pociťovány 

jiţ od počátku 90. let. Veřejná, resp. do roku 1990 státní správa, samozřejmě vedla také 

mnoţství informačních systémů, avšak nároky na ně byly zcela jiné. Lze konstatovat, ţe 

jich bylo méně neţ v 90. letech, coţ má souvislost s narůstajícími funkcemi státu [2].
 

Právní úprava informačních systémů do roku 1990 byla zásadně odlišná od současné 

koncepce, pomineme-li počty informačních systémů a jejich technologické zajištění. 

Informační systémy té doby vznikaly především na základě potřeby, bez ohledu na jejich 

právní nebo dokonce zákonné zakotvení. V té době dominovala v oblasti informování 

veřejnosti státní správou zásada, ţe „čím méně občané o činnosti státu vědí, tím lépe“. S 

nástupem demokratického právního státu nastoupila také zásada legality, tedy jiţ vícekrát 

zmiňovaná zásada, ţe výkon veřejné správy, tedy i vedení informačních systémů, je moţný 

jen na základě zákona. V devadesátých letech se také změnila technická stránka vedení 

informačních systémů veřejné správy, většina z těch existujících se začala transformovat 

do digitální podoby, nebo alespoň začala vyuţívat nové technické nosiče, nově vznikající 

informační systémy uţ se zaváděly rovnou pomocí výpočetní techniky [2]. Původní snahou 

v devadesátých letech bylo také sjednocení úpravy vedení informačních systémů veřejné 

správy, způsobu jejich vedení, propojenosti a přístupnosti veřejnosti. V návaznosti na to 

byla zahájena jednání na úrovni vlády o vytvoření jednotného „státního informačního 

systému“ nebo také „informačního systému veřejné správy“ a postupně zahájeny také 

práce na jeho vytváření. Předpokladem pro faktické vytvoření informačního systému bylo 

vydání zákona, který by vytvořil jeden ústřední orgán státní správy. Ten by sjednocoval a 

analyzoval činnost jednotlivých resortních orgánů, které by činnost na svých úsecích 

fakticky zajišťovaly. Dokonce byl zřízen speciální orgán „Úřad pro státní informační 

systém“, který měl sjednocující funkce plnit. Ze strany resortů se však snaha o ingerenci 

„cizího“ státního úřadu do jejich informačních systémů nesetkala s pozitivními reakcemi. 

Úřad pro státní informační systém nedisponoval ani dostatečnými prostředky, kterými by 

mohl svoji působnost v praxi naplnit. Situace se změnila, jakmile nabyl účinnosti Zákon č. 

365/2000 Sb. O informačních systémech veřejné správy. Tímto zákonem byl zřízen Úřad 

pro veřejné informační systémy a byly mu také stanoveny kompetence. Od roku 2000 tak 

došlo k posunu od jednotného systému, který by zahrnoval všechny informační systémy 
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provozované státními subjekty, k soustavě informačních systémů veřejné správy. Do této 

soustavy tak byly nově zahrnuty pouze orgány veřejné správy.  Nepatří sem tedy např. 

soudy. Tato varianta byla také „ohleduplnější“ k nutnému zajištění ochrany osobních údajů 

[2].
 
  Vláda se věnovala tématu sjednocení informačních systémů ve veřejné správě i 

nadále. Ve svém programovém prohlášení ze srpna 2002 ho označila za „jeden ze 

základních nástrojů pro zlepšení výkonu veřejné správy, řízení a správu znalostí a 

především zvýšení komfortu vztahu občan-stát“ [11]. V platném znění zákona č. 395/2000 

Sb. je jako ústřední orgán pro informační systémy veřejné správy stanoveno Ministerstvo 

vnitra, které převzalo kompetence Ministerstva informatiky, jehoţ činnost byla ukončena k 

31. květnu 2007 a jeho kompetence byly převedeny na některá ministerstva. Ministerstvo 

vnitra je hlavním koordinačním orgánem pro činnost informačních systémů veřejné správy 

v ČR.  

 

2.1  Informační systémy veřejné správy 

 

Zákon o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb. definuje informační 

systém ve svých úvodních ustanoveních jako „funkční celek, nebo jeho část zabezpečující 

cílevědomou a systematickou informační činnost“. Podle zákona zahrnuje kaţdý 

informační systém data, která jsou uspořádána tak, aby bylo moţné jejich zpracování a 

zpřístupnění, a dále nástroje umoţňující výkon informačních činností [6].  Pro legislativu 

není tedy primárně rozhodné, zda je informační systém provozován elektronicky či jinou 

formou. 

Pro účely zákona o informačních systémech veřejné správy je třeba vymezit pojem 

informační systém veřejné správy. Zákon ho definuje v ustanovení  § 3 odst.1) 

 

„Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které 

slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle 

zvláštních zákonů.“  
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 Jedna z dalších definic vymezuje Informační systémy jako obecně definovatelné 

systémy pro sběr, udrţování, zpracování a poskytování informací a dat, přičemţ nemusejí 

nutně být elektronické, ale mohou být i v papírové podobě. Mohou to být kartotéky, 

seznamy, databáze [12].
 

 Jak tedy ze znění Zákona. č. 365/2000 Sb. vyplývá, informační systémy veřejné 

správy, jsou informační systémy slouţící k výkonu veřejné správy, kdy správcem 

informačního systému dle tohoto zákona je „ subjekt, který podle zákona určuje účel a 

prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá“. Správci informačních 

systémů jsou tedy orgány veřejné správy. Jedná se o ministerstva, ústřední orgány státní 

správy a orgány územních samosprávných celků (obecní úřady, krajské úřady). Tyto také 

mohou být správcem informačního systému veřejné správy. Dále tento zákon také určuje 

ty subjekty, které nejsou správci informačních systémů veřejné správy ve smyslu zákona o 

informačních systémech veřejné správy. Zákon o informačních systémech veřejné správy 

se taktéţ nevztahuje na interní informační systémy, které nemají vazbu na informační 

systémy veřejné správy [6]. Zákon č. 365/2000 Sb. vymezuje informační systém veřejné 

správy pozitivně, a to jak definicí jeho účelu a funkce, tak prostřednictvím subjektů, které 

jej provozují. Tento zákon také výslovně stanoví, ţe správci informačních systémů veřejné 

správy jsou vázáni povinnostmi, které jim vyplývají ze zvláštních předpisů. Mezi tyto 

zvláštní předpisy patří jiţ dříve zmiňovaný zákon o svobodném přístupu  k informacím,  

nebo zákon o ochraně osobních údajů. 

Provozovatelem informačního systému veřejné správy je subjekt, který provádí 

alespoň některé informační činnosti související s informačními systémy veřejné správy. 

Tyto činnosti si můţe zajišťovat správce sám nebo jejich výkonem pověřit jiný subjekt. 

O tom, zda informační systémy, produkty nebo připojení k informačním systémům 

jsou vyuţitelná v prostředí informačních systémů veřejné správy, rozhoduje Ministerstvo 

vnitra. Předpokladem jsou splněné poţadavky standardů, technických norem a poţadovaný 

stupeň bezpečnosti, nebo dokonce lepší parametry neţ ty poţadované. Atestace, které jsou 

ověřením kvality a souladnosti se standardy, uskutečňují atestační střediska, na které je pro 

tyto případy delegován výkon veřejné správy. Ze zákona o veřejných systémech veřejné 

správy vyplývají zásadní povinnosti pro orgány veřejné správy. Jedná se o povinnosti, 

které musejí dodrţovat všechny orgány veřejné správy, které jsou správcem, popřípadě 
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provozovatelem informačního systému veřejné správy. Orgány veřejné správy vytvářejí 

informační systémy veřejné správy v rámci své působnosti, a co se týká ústředních orgánů 

státní správy, také na základě vládou schválených dokumentů. Především je orgánům 

veřejné správy stanoveno, ţe mají zajišťovat výběr technických a programových 

prostředků, stejně tak jako ostatních produktů potřebných pro provoz jejich informačních 

systémů. Dále je uloţeno, aby vytvářely koncepční záměry pro vedení informačních 

systémů a dodrţovaly povinnosti plynoucí ze standardů. Orgány provozující informační 

systémy jsou povinny poskytovat informace také jiným orgánům veřejné správy, 

zveřejňovat informace o informačním systému a poskytovaných sluţbách, a to zpravidla 

způsobem umoţňujícím dálkový přístup. V neposlední řadě k povinnostem provozovatelů 

patří také zajišťování bezpečnosti a ochrany informací v rámci provozovaného 

informačního systému [4]. 

Způsob a zásady pořizování informačních systémů veřejné správy jsou uvedeny ve 

vyhlášce č. 529/2006 Sb. O poţadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a 

provozní dokumentace a o poţadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních 

systémů veřejné správy v § 8 odst. 1) 

 

„Orgán veřejné správy v informační koncepci uvede, jaké zásady a postupy uplatňuje před 

pořízením nebo vytvořením informačních systémů veřejné správy podle § 2 odst. 3písm. 

a)“ 

Před tím, neţ orgán veřejné správy pořídí nebo vytvoří informační systém veřejné 

správy, musí provést některé základní kroky. Zásady procesu, k němuţ dochází před 

pořízením nebo vytvořením informačního systému, orgán veřejné správy uvede ve své 

informační koncepci. 

 

 

a to vždy zásady a postupy pro 

a) Definování potřeby informačního systému veřejné správy, který má být pořízen 

nebo vytvořen, a analýzu zdrojů pro jeho pořízení nebo vytvoření, včetně 

očekávané finanční náročnosti, 

Orgán veřejné správy definuje, jaký informační systém potřebuje a určí, jaké má 

k dispozici zdroje, které lze za tímto účelem vyuţít. Je nutné nejprve určit, jakou finanční 
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náročnost očekává.  V některých případech je třeba analyzovat i časové moţnosti, protoţe 

čerpání prostředků je moţné aţ po jejich schválení, které můţe proběhnout aţ po určité 

době. 

 

b) analýzu výchozího stavu, 

 

Orgán veřejné správy nejprve na základě existující informační koncepce a provozní 

dokumentace zjistí, co umoţňují v daných podmínkách stávající informační systémy, jestli 

nedisponuje informačním systémem, který slouţí ke stejným nebo podobným účelům, 

popíše, jak danou činnost v současnosti realizuje. 

 

c) stanovení cílového stavu informačního systému veřejné správy, 

 

Orgán veřejné správy nejprve určí cílový stav, kterého by mělo být vytvoření nebo 

pořízením informačního systému dosaţeno. Tento krok je nutné učinit, aby tvůrce 

informačního dostal jasné zadání. 

 

d) stanovení kvalitativních požadavků a požadavků na zjištění bezpečnosti, 

 

Orgán veřejné správy stanoví poţadavky na kvalitu a bezpečnost, které vyplývají 

z dlouhodobých cílů a obecných poţadavků na kvalitu a bezpečnost uvedených 

v informační koncepci podle § 3 a § 4. Je vhodné předem určit, zda například informační 

systém veřejné správy bude zpracovávat data, u kterých je nutné zajistit důvěrnost, nebo 

zda bude informační systém poskytovat sluţby veřejnosti a tudíţ existují poţadavky na 

kvalitu sluţeb poskytovaných občanům. 

 

e) Analýzu důsledků, které pořízení nebo vytvoření informačního systému veřejné 

správy může vyvolat. 

Vytvoření nebo pořízení nového informačního systému můţe vyvolat změny v činnosti 

úřadu, zejména pokud má mít tento systém vazby na jiný informační systém úřadu, nebo 

pokud bude optimalizovat nebo jinak měnit některé zaběhnuté procesy v úřadu. Moţné 

důsledky je nutné analyzovat, vybylo moţné se na ně připravit [10]. 
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2.2  Zabezpečení informačních systémů veřejné správy 

 

Pojem „bezpečnost“ je dnes nejčastěji uţívaným termínem v teorii i v praxi informačních 

systémů. Nelze se však domnívat, ţe všichni tvůrci, provozovatelé a uţivatelé 

informačních systémů chápou bezpečnost informačních systémů stejně, přitom právě pro 

oblast informačních systémů veřejné správy je bezpečnost jedním z hlavních předpokladů 

a poţadavků. Jedním ze stěţejních zákonů upravující zabezpečení informací 

v informačních systémech veřejné správy je Zákon č. 365/2000 Sb., který např. 

v ustanovení § 3 odst. 8 uvádí, ţe „ Provozovatel je povinen při provozování informačního 

systému /§ 2písm. d)/ zajišťovat ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného 

informačního systému“ [2].
 
Cílem Národní strategie informační bezpečnosti ČR je zvýšit 

důvěru občanů v informační společnost, zlepšit celkové řízení informační bezpečnosti a 

rozvíjet znalosti o ní, zlepšit mezinárodní spolupráci, zajistit základní lidská práva při 

pouţívání informačních a komunikačních technologií a podporovat konkurenceschopnost 

české ekonomiky. Strategie vytváří společnou platformu pro zabezpečení informací 

veřejné správy, subjektů komerční i nekomerční sféry a jednotlivých občanů [13].  

Zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti jsou znaky charakteristické pro 

bezpečnost informací. Důvěrnost informace znamená zajištění přístupu k ní pouze okruhu 

oprávněných osob. Integrita informace znamená, ţe informace je správná a kompletní a je 

zpracovávána tak, aby její integrita nebyla narušena. To, ţe je informace dostupná 

znamená, ţe informace je autorizovaným osobám přístupná vţdy, kdyţ ji potřebují [2]. 

Kromě toho je vhodné zajistit, aby bylo zjistitelné, od koho informace pochází a aby bylo 

kontrolováno, ke komu se dostávají. K tomu, aby byla zajištěna komplexní bezpečnost 

informačního systému, je také nutné zabezpečit jejich přenos. Podle jiţ zmiňovaného 

Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, zajišťují orgány 

veřejné správy bezpečnost informačních systémů veřejné správy v rozsahu daném 

prováděcím předpisem, kde je v § 5b uvedeno „Orgány veřejné správy uplatňují opatření 

odpovídající bezpečnostním poţadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti 

informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy“ [6]. 
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Dále bezpečnost informačních systémů veřejné správy upravuje vyhláška č. 

529/2006 Sb.   

 

§ 4 odst.1) 

 

„Orgán veřejné správy v informační koncepci stanoví podle § 2 odst. 1 písm. d) 

dlouhodobé cíle, kterých chce dosáhnout v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů 

veřejné správy. Těmito cíly jsou vždy 

a) bezpečnost dat, která jsou v těchto systémech zpracovávána, 

b) bezpečnost technických a programovaných prostředků podle § 2 písm. a) zákona, 

c) bezpečnost služeb, která jsou prostřednictvím těchto systémů poskytovány.“ 

 

Za účelem řízení bezpečnosti informačních systémů je nutné, stejně jako v oblasti 

kvality, aby orgán veřejné správy definoval dlouhodobé cíle, kterých chce v této oblasti 

dosáhnout. Jsou vyjmenovány cíle, které nelze při zajišťování bezpečnosti opomenout. 

Jedná se o bezpečnost dat (např. data není moţné neoprávněně číst, měnit nebo mazat), 

technických a programových prostředků (např. není moţné měnit zdrojový kód programu 

bez oprávnění, ve vytvářených programech je nutné ověřovat všechna vstupní data) a o 

bezpečnost sluţeb (např. poskytované sluţby musí být přístupné jen oprávněným 

uţivatelům, o přístupu ke sluţbám musí být pořizovány záznamy) [10]. 

 

 

§ 4 odst. 2) 

 

„Pro dosažení cílů podle odstavce 1 orgán veřejné správy v informační koncepci stanoví 

požadavky na bezpečnost informačních systémů veřejné správy.“ 

 

Na základě definování dlouhodobých cílů musí být určeny konkrétní poţadavky na 

bezpečnost, která bude orgán veřejné správy uplatňovat, u nichţ bude kontrolovat a 

vyhodnocovat jejich dodrţování.  Poţadavky na bezpečnost jsou součástí informační 

koncepce [10]. 
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§ 4 odst. 3) 

 

„Orgán veřejné správy v informační koncepci stanoví plán řízení bezpečnosti, který 

obsahuje popis činností, které orgán veřejné správy vykonává pro dosažení stanovených 

požadavků na bezpečnost informačních systémů veřejné správy, včetně časového 

harmonogramu jejich plnění.“ 

 

Aby bylo moţno splnit poţadavky a dosáhnout dlouhodobých cílů, orgán veřejné 

správy vytvoří plán, který bude obsahovat podrobný popis činností, které uplatní, aby 

dosáhl zmíněných cílů, a to včetně harmonogramu jejich plnění. Je vhodné, aby si orgán 

veřejné správy v tomto plánu stanovil i mechanizmy, jak bude dodrţování plánu a 

zlepšování bezpečnosti kontrolovat, například s vyuţitím strukturované formy zápisu o 

jednotlivých zjištěních, kterých umoţní posouzení, jak se vyvíjela bezpečnost 

informačních systémů daného orgánu veřejné správy [10]. 

 

 

2.3  Ověřování bezpečnosti informačních systémů 

 

Jelikoţ narušení bezpečnosti informačních systémů můţe mít různou podobu, prostředky 

pouţité pro dosaţení stanovených bezpečnostních cílů informačních systémů by měly mít 

bezpečnostní funkce, tedy bezpečnostní opatření, které mohou být softwarového 

charakteru, např. zřízení autorizovaného přístupu, administrativního a správního 

charakteru, kam lze zařadit např. právní regulaci. Dále můţe jít o bezpečnostní opatření 

hardwarového charakteru, kdy bezpečnostní opatření má podobu identifikačních karet nebo 

firewallů, nebo dokonce fyzický charakter v podobě trezorů, zámků nebo záloţních zdrojů 

energie [5]. 

Pro účely specifikování poţadavků na ověřování bezpečnosti informačních systémů 

existují různé způsoby prověřování, např. certifikace podle § 46 zákona o ochraně 

utajovaných informací, podle kterého :“ Certifikace je postup, jímţ Úřad:  

            

a) ověřuje způsobilost technického prostředku k ochraně utajovaných informací, 
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b) ověřuje způsobilost informačního systému k nakládání s utajovanými 

informacemi, 

c) ověřuje způsobilost kryptografického prostředku k ochraně utajovaných 

informací, 

d) ověřuje způsobilost kryptografického pracoviště pro vykonávání činností podle § 

37 odst.6, nebo 

e) ověřuje způsobilost stínící komory k ochraně utajovaných informací.“ 

 

V oblasti informačních systémů veřejné správy zákon o informačních systémech 

veřejné správy nazývá toto ověřování shody s poţadavky zákona o informačních 

systémech veřejné správy a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu atestacemi. 

Atestací informačního systému se rozumí stanovení jeho způsobilosti pro pouţití 

v informačních systémech veřejné správy na základě shody se stanovenými standardy, 

technickými normami, poţadovaným stupněm bezpečnosti nebo na základě dosaţení vyšší 

úrovně technických a uţitných vlastností, neţ poţadují standardy a technické normy.  Je 

třeba zdůraznit, ţe úroveň bezpečnosti se stanovuje “ komplexně“, tedy např. v rovinách 

administrativní, komunikační, fyzické a personální bezpečnosti, jak je stanoveno v zákoně 

o ochraně utajovaných informací a jak by na základě analýzy rizik a návrhu bezpečnostní 

politiky mělo být stanoveno i pro jakýkoliv informační systém veřejné správy, který chce 

chránit svá data [2]. 

 

2.4   Právní úprava 

 

 

Při tvorbě informačních systémů veřejné správy je třeba se řídit a myslet na všechny 

legislativní prvky s tímto odvětvím spojené zejména se jedná o zákonné a podzákonné 

normy s ohledem na jejich platné znění, které proces tvorby v určité míře omezují. Jedná 

se o zákony, vyhlášky příslušných ministerstev, nařízení vlády, další moţná doporučení či 

standardy: 

 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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- Změny v zákonu provedeny zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., 

zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb. a 

zákonem č. 110/2007 Sb. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských 

společenství a upravuje pravidla pro poskytování informací. Dále upravuje 

podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. 

 

 Zákon č. 500/2004 Sb., mimo jiné pro povinnost umoţnit přístup k úřední desce 

vzdáleným způsobem. 

 

 Zákon 501/2004 Sb., kterým se ruší některé zákony a nahrazují se § 26 zákona č. 

500/2004 Sb. o úřední desce. 

 

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

- Zákon o informačních systémech veřejné správy stanoví práva a povinnosti 

správců informačních systémů veřejné správy (ISVS) a dalších subjektů, jeţ 

souvisejí s vytvářením, uţíváním, provozem a rozvojem informačních systémů 

veřejné správy. V návaznosti na to upravuje působnost Ministerstva vnitra jako 

ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné 

správy. Zákon vytváří podmínky, aby kvalitní informační systémy byly dobrým 

nástrojem pro výkon veřejné správy.  

 

 Zákon č. 130/2008 Sb. – novela zákona č. 365/2000 Sb. 

 

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 

Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Veškeré potřebné údaje o českých občanech 

soustředěny v základních registrech (registr obyvatel, registr osob, registr územní 

identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností). Zákon stanoví i 

propojení základních registrů, které bude realizováno prostřednictvím informačního 

systému základních registrů, jehoţ správcem bude nově vytvořený úřad Správa 

základních registrů. Tento úřad bude spadat pod Ministerstvo vnitra a jeho náplní 

bude provoz informačního systému základních registrů včetně realizace vazeb mezi 
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registry a agentovými informačními systémy. Bude odpovědný za údaje 

v základních registrech a jejich zpřístupnění. Údaje obsaţené v těchto základních 

registrech se získávají z dílčích informačních systémů, z nichţ editoři jsou 

oprávněni zapisovat údaje do základního registru.  

 

 Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem 

veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním 

postiţením (vyhláška o přístupnosti). 

- Slouţí k provedení zákona č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí povinnost orgánů 

veřejné správy, aby při uveřejňování informací způsobem umoţňujícím dálkový 

přístup (na webových stránkách), postupovaly tak, aby byly informace související s 

výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umoţňuje, aby se s těmito 

informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním 

postiţením.  

 

 Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 

- Vyhláška o formě a technických náleţitostech předávání údajů do informačního 

systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných 

informačních systémů veřejné správy.  

 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 

Smyslem zákona o elektronickém podpisu je umoţnit pouţití digitálního podpisu v 

rámci elektronické komunikace, jako ekvivalent podpisu vlastnoručního, při běţné 

listinné formě komunikace. Zákon byl vytvořen na základě směrnice Evropské unie 

1999/93/EC ze dne 13. 12. 1999.  Dne 26. července 2004 nabyla účinnosti novela 

zákona o elektronickém podpisu (č. 440/2004 Sb.). Tento předpis nově zavádí 

pojem „kvalifikované časové razítko“, které prokazuje existenci elektronického 

dokumentu v čase. Další novinkou je moţnost pouţívat „elektronické značky“. Pro 

ty se stejně jako pro zaručený elektronický podpis pouţívá technologie digitálních 

podpisů. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, ţe elektronickou značkou můţe 
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označovat data i právnická osoba nebo organizační sloţka státu a pouţívat k tomu 

automatizované postupy.  

 

 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. 

- Toto nařízení vlády stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny 

(nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání 

zpráv prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu), vybavit příslušné zaměstnance 

zaručenými elektronickými podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu 

zpracovávaných informací.  

 

 Vyhláška č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám 

- Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám upravuje postup, podle 

kterého mají orgány veřejné moci přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím 

elektronické podatelny. Tato vyhláška navazuje na nařízení vlády č. 495/2004 Sb.   

 

 Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. 

- Nahradil dosavadní zákon č. 151/2000Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění účinném od 1. dubna 2009. 

Zákon k naplnění práva kaţdého, na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a zároveň ruší 

zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

 

 Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v 

informačních systémech veřejné správy. 

 

 Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náleţitostech uskutečňování 

vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního 

rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní). 
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 Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování 

způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní. 

 

 Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování 

dlouhodobého řízení ISVS. 

 

 Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 

správy. 

- Vyhláška o poţadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní 

dokumentace a o poţadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů 

veřejné správy. 

 

 

 Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích. 

- Vyhláška o formě a technických náleţitostech předávání údajů do informačního 

systému, o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných 

orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v 

informačním systému o datových prvcích. 

 

 Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů 

certifikačních sluţeb. 

- První část vyhlášky je určena poskytovatelům certifikačních sluţeb a obsahuje 

poţadavky na jejich postupy při vydávání kvalifikovaných certifikátů, 

kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek. 

Druhá část se vztahuje na označující osoby, zejména na orgány veřejné moci. 

Obsahuje poţadavky na ochranu soukromých klíčů, které se pouţívají při vytváření 

elektronických značek.  
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2.5 Osobní údaje v informačních systémech veřejné správy 

 

 

Běţnými daty a informacemi které jsou v informačních systémech shromaţďovány a je 

s nimi ve veřejné správě nakládáno, jsou osobní údaje. Právo na ochranu osobních údajů je 

ústavně zaručen listinou základních práv a svobod / čl. 10/ a dále výše uvedenou 

problematiku řeší zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, který upravuje povinnosti zpracovatelů osobních údajů týkající se zajištění jejich 

bezpečnosti. 

Dále zákon č. 101/2000 Sb. stanoví, co se rozumí pod pojmem osobní údaj a to v § 4 písm. 

a) 

„Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 

subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho 

či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní neasociální identitu.“ 

 

      Osobní údaje mohou mít různou podobu, kdy nejčastěji se s osobními údaji 

setkáváme v podobě identifikačních osobních údajů, kterými zpravidla jsou příjmení, 

jméno, datum a místo narození. Následným typem osobních údajů jsou adresní údaje, které 

doplňují identifikační údaje a dále plní kontaktní funkci. Patří sem zejména doručovací 

adresa, faxové a telefonní číslo nebo elektronická adresa.  

      Specifickou skupinu osobních údajů představují citlivé (senzitivní) osobní údaje. 

Zákon č. 101/2000 Sb. stanoví, co se rozumí pod pojmem citlivý a to v § 4 písm. c). 

 

„Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém 

nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a 

sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také 

biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.“ 

 



Marek Vyhnanovský: Informační systémy ve státní správě a jejich využití 

2010  18 
 

      Tyto údaje je taktéţ moţné zpracovávat a to především na základě souhlasu 

subjektu údajů, který musí být informován, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje 

zpracovávány, jakým správcem a na jaké období. Dále je potřeba, aby správce subjekt 

poučil o ochraně jeho práv a jeho moţnosti  přístupu k informacím. 

      Hlavní myšlenkou zákona je aby subjekt údajů neutrpěl zejména újmu na lidské 

důstojnosti a aby byly ochráněny osobní údaje před zásahem do osobního a soukromého 

ţivota. Zákon na jedné straně dává správci oprávnění zpracovávat osobní údaje, ale 

současně mu stanoví meze, v nichţ tak smí konat [2]. 

Dalším pojmem uvedeným v zákoně č. 101/2000 Sb. je anonymní údaj, jímţ je ten, 

který buď v původní podobě, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému 

nebo určitelnému subjektu údajů. Od počátku anonymní jsou např. statistické údaje, které 

nelze vztáhnout k ţádné konkrétní osobě, třebaţe zprvu samozřejmě byly od nich získány. 

K následné nezjistitelnosti subjektu dochází tím, ţe z řady znaků budou, a to trvale, 

vyloučeny ty, které umoţňují identifikaci provést (např. seznam adres, od nichţ budou 

odděleny jména a příjmení osob) [2]. 

V neposlední řadě jiţ uvedený zákon o Ochraně osobních údajů, stanoví řadu 

povinností fyzickým i právnickým osobám, které zpracovávají či nakládají s osobními 

údaji. Základní povinností (zásadou) při zpracování osobních údajů je souhlas subjektu se 

zpracováním údajů [8]. 

 Důleţitým pojmem, který prochází celým zákonem O ochraně osobních údajů je 

zpracování. Jím je jakákoliv operace nebo jejich soustava, kterou správce či zpracovatel 

systematicky provádí s osobními údaji, automatizovaně nebo jinými prostředky. Jedná se 

zejména o shromaţďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, 

zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, pouţívání, předávání, šíření, 

zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

V podstatě lze říci, ţe kaţdý způsob nakládání s osobními údaji, je pořiditelný pod 

předchozí výčet. 

 Zákon pak dále definuje některé z forem zpracování. Shromaţďování osobních 

údajů, jímţ zpravidla zpracování začíná, je systematický postup nebo soubor postupů, 

jehoţ cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uloţení na nosiče informací 

pro jejich okamţité nebo pozdější zpracování, uchováváním je udrţování osobních údajů 

v takové podobě, která je umoţňuje dále zpracovávat [2]. 
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 Další povinností zpracovatelů a správců informačních systémů, kteří pracují 

s osobními údaji, je zachovávání mlčenlivosti o zpracovaných osobních údajích a dále jim 

zákon ukládá zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a za předem 

stanoveným účelem. V neposlední řadě jsou správci a zpracovatelé povinni zabezpečit 

osobní údaje před neoprávněným přístupem,  

 

§ 13 odst. 1 

„Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních 

údajů.“ 

  

Správce má především vymezit účel, k němuţ mají být osobní údaje zpracovány, a 

stanovit, jakými prostředky a způsoby se tak bude dít. Je-li však účel vymezen zákonem 

(např. vedení evidence za účelem vydávání identifikačních dokladů), je jeho stanovení 

správcem vyloučeno. Další povinností správce je zpracovávat pouze přesné osobní údaje, 

které získal v souladu se zákonem. Na předním místě stojí tedy poţadavek, aby údaje, 

které jsou zpracovány, byly získány legálně, v oblasti orgánů veřejné správy jsou způsoby 

získávání údajů výslovně předepsány zákonem. 

 

 

2.6 Ochrana osobních údajů v informačních systémech veřejné   

       správy 

 

     Jednou z hlavních povinností při zpracovávání osobních údajů je zabezpečení ochrany 

těchto údajů. Toto pracovníkům ve veřejné správě (správcům a zpracovatelům) ukládá jiţ 

výše uvedený zákon o ochraně osobních údajů, který mimo jiné předkládá způsoby 

ochrany a zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů a dále postavení Úřadu na 

ochranu osobních údajů. Dále ustanovení tohoto zákona uvádí, na koho se povinnosti při 

zpracovávání osobních údajů vztahují i to jakým způsobem jsou tyto údaje zpracovávány. 
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V neposlední řadě tento zákon vymezuje, ţe se nevztahuje na nahodilé zpracovávání 

osobních údajů zpracovávaných fyzickou osobou, která tyto informace zpracovává pro 

svou potřebu [8]. 

     Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 

k ţádnému zásahu do zpracovávaných dat, nebo k jejich zneuţití. Tato povinnost vzniká 

v okamţiku zahájení zpracovávání osobních údajů a trvá do ukončení zpracovávání těchto 

údajů (likvidace údajů, anonymizace, předání jinému správci). 

Součástí ochrany osobních údajů zpracovávaných a vedených v informačních systémech 

veřejné správy, je téţ povinnost mlčenlivosti. Ta postihuje mimo zaměstnanců správce 

nebo zpracovatele také další fyzické osoby, které se podílejí na zpracovávání osobních 

údajů (např. externí spolupracovníci) a dále osoby, které v rámci plnění zákonem 

stanovených povinností přicházejí do kontaktu s osobními údaji (znalci, orgány dozoru). 

Mlčenlivostí jsou chráněny jak osobní údaje vedené v informačních systémech tak i 

bezpečnostní opatření, jejichţ zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zpracovávání osobních údajů, nebo omezení či 

úplném ukončení přístupu k systému zabezpečení osobních údajů v IS [2]. 

     Zákon také dále uvádí, kdy se povinnosti správce osobních údajů na tohoto nevztahují. 

Výjimka se mimo jiné také týká informačních systémů Policie, které se budu věnovat 

v další kapitole této práce [8]. 

V neposlední řadě jsou v zákoně o ochraně osobních údajů uvedeny sankce za 

porušení oprávnění a povinností  při dozoru ze strany fyzických a právnických osob, kde 

sankce u fyzických osob je v rozsahu do 100 000,- Kč, do 1000 000,-Kč a 5 000 000,- Kč a 

u právnických osob sankce do výše 5 000 000,- Kč a do 10 000 000,- Kč [8]. 
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3 Evidence obyvatel 

 
Současná evidence obyvatel vychází z projektu zpracovaného v roce 1991, který vznikl 

pod názvem Okresní registr občanů - (ORO) evidence občanů na úrovni okresu a dále 

Centrální registr občanů - (CRO). Všechny okresy byly vybaveny výpočetní technikou 

zpracovávající data potřebná pro uvedené evidence a následně byly do výše uvedených 

registrů zavedeny data z původního centrálního registru občanů, který vznikal postupně od 

začátku 70. let, aţ do roku 1991. V měsíci dubnu 2000 byl přijat zákon č. 133/2000 Sb. o 

evidenci obyvatel, na základě kterého byl zřízen informační systém Evidence obyvatel, 

který obsahoval mimo jiné databáze ze stávajícího CRO. V současné době je evidence 

obyvatel (EO) upravena výše uvedeným zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. 

Proti původní právní úpravě došlo ke značným změnám v evidenci obyvatel, kdy výkon 

činnosti v oblasti EO byl převeden od Policie ČR na okresní úřady. Byla zrušena kategorie 

přechodného pobytu, došlo ke zřízení informačního systému – evidence obyvatel, došlo 

k moţnosti poskytování údajů z informačního systému EO jiným orgánům veřejné správy 

a další [9]. 

 

3.1 Informační systém evidence obyvatel 

 

Informační systém evidence obyvatel, byl zřízen zákonem O evidenci obyvatel, kdy se 

jedná o informační systém vytvořený podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních 

systémech veřejné správy, který je určen pro výkon veřejné správy [6] a data v něm 

obsaţená byla převedena z CRO. Dále zákon o evidenci obyvatel s odkazem na zákon o 

informačních systémech veřejné správy uvádí, ţe správce informačního systému evidence 

obyvatel je Ministerstvo vnitra. Zpracovatelem údajů vedených v informačním systému 

EO je Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a 

ohlašovna. Dále uvádí, ţe uţivatelem údajů z informačního systému je krajský úřad, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, obec a obecní úřad [9]. 
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Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, do jehoţ kompetence mimo 

jiné patří problematika jména a příjmení, matrik, státního občanství, občanských průkazů, 

hlášení o pobytu a evidenci obyvatel. Dále je ministerstvo vnitra správcem informačního 

systému evidence obyvatel a taktéţ zpracovává údaje vedené v tomto IS, které jsou 

potřebné pro plnění úkolů uvedených ve zvláštních právních předpisech (např. zákon č. 

273/2008 Sb. O policii ČR a další). 

Zákon o evidenci obyvatel v souvislosti se správcem a zpracovatelem taktéţ 

odkazuje na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, kde uvádí, ţe správcem je 

kaţdý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů nebo zpracováním 

osobních údajů můţe zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví 

jinak. Zvláštním zákonem dle předchozího znění je i zákon o evidenci obyvatel, kde je 

uvedeno, které orgány jsou pro Ministerstvo vnitra, jako správce, zpracovatelem. Dále 

zákon O ochraně osobních údajů vysvětluje pojem zpracování osobních údajů, kdy se 

tímto rozumí zejména shromaţďování, ukládání na nosič informací, zpřístupňování, úprava 

nebo pozměňování, vyhledávání, pouţívání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, 

výměna, třídění nebo jejich kombinování, blokování a likvidace [8]. 

V informačním systému evidence obyvatel  jsou vedeny údaje o obyvatelích, kdy 

údaje vedené v evidenci obyvatel jsou o : 

 

 státních občanech České republiky, 

 osobách, které pozbyly státní občanství ČR, 

 cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manţelem, 

registrovaným partnerem, nebo dítětem občana [9].  

 

Zákon o evidenci obyvatel taxativně vymezuje údaje, které se o jednotlivých 

skupinách obyvatel vedou, upravuje jakým způsobem je informační systém EO vytvářen a 

z jakých zdrojů vychází, za jakých podmínek lze poskytovat údaje z IS a další. 

 

 

V neposlední řadě zákon O evidenci obyvatel uvádí zdroje IS, kdy se jedná o: 

 

 Ministerstvo vnitra, kterému předávají údaje: 
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 Krajské úřady, 

 Obecní úřady s rozšířenou působností, 

 matriční úřady, 

 útvary Policie ČR, 

 obecní úřad. 

 

 Krajský úřad 

 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému předávají údaje: 

   

 ohlašovna 

 obecní úřad dle místa trv. pobytu obyvatele 

 matriční úřad 

 soud prvního stupně 

 obecní úřad 

 

 Ohlašovna 

 

 Matriční úřad 

 

 Soudy prvního stupně 

 

 Útvary Policie ČR [9]  

 

 

3.2 Poskytování údajů  

 

Dle Zákona o evidenci obyvatel lze poskytovat údaje v informačním systému EO 

vyjmenovaným subjektům, kdy se jedná o: 

 jejich zpracovatelům, 

 jiným orgánům veřejné zprávy, 

 obyvatelům, 

 vlastníkovi objektu, ve kterém má občan ČR trvalý pobyt [9]. 
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Orgány, kterým jsou údaje poskytnuty, nejsou oprávněny k jejich shromaţďování, 

předávání a vyuţívání mimo působnost stanovenou ve zvláštním předpisu a jsou povinny 

zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováním [9]. 

 

3.3  Poskytování údajů obyvatelům 

 

Obyvatel má právo na poskytování informací o údajích vedených k jeho osobě, coţ obecně 

svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu 

upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poţádá-li subjekt údajů (občan), 

o informaci o zpracování předat.  Za toto má správce nárok na přiměřenou úhradu, 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace a povinnost poskytnout 

informace, můţe za správce plnit zpracovatel [8]. 

Ţádost o poskytnutí informací se podává na předepsaném tiskopise „ Ţádost o 

poskytnutí údajů z informačního systému“, který je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra 

(viz. Příloha č.1). Ţádost se podává na: 

 Ministerstvu vnitra, 

  Krajském úřadu, 

 Obecním úřadu obce s rozšířenou působností, 

 Ohlašovně územního obvodu místa trvalého pobytu ţadatele. 

 

Obsahem informace je vţdy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních 

údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 

veškerých dostupných informací o jejich zdroji. Dále je obsahem informace povaha 

automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho vyuţitím pro rozhodování, jestliţe jsou 

na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichţ obsahem je zásah do 

práva a oprávněných zájmů subjektu údajů [8]. 
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Nelze však neuvést, ţe zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uvádí, kdy 

nelze naplnit povinnosti správce osobních údajů (týkající se poskytování informací). 

Uvádí, ţe povinnosti při zpracovávání a poskytování informací nezbytných pro plnění 

povinností správce stanovených zvláštními zákony nebudou pouţity pro zajištění 

bezpečnosti republiky, obrany ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, předcházení, 

vyhledáván, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů [8]. 

Jak výše uvedeno, tato výjimka se mimo jiné týká např. informačních systémů 

policie a to v rozsahu na úseku ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 

předcházení, vyhledáván, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů. Jak vyplývá 

ze zákona o ochraně osobních údajů, jednou z výjimek je tedy zákon č. 273/2008 Sb. o 

Policii České republiky, kdy v tomto rozsahu je tedy uvedený zákon, zvláštním zákonem 

v poměru k zákonu o ochraně osobních údajů. Z tohoto jasně vyplývá, ţe např. policie 

České republiky na základě svého zákona č. 273/2008 Sb. můţe shromaţďovat, sdruţovat, 

uchovávat či jinak nakládat s osobními údaji a subjektu údajů tuto skutečnost sdělí 

v okamţiku, kdy není ohroţeno plnění úkolů policie v souvislosti s těmito účely, ţe pro své 

potřeby zpracovává jeho osobní údaje. Dále sdělení učinit nemusí, jsou-li tyto údaje 

zlikvidovány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného ohroţení, nebo pokud by 

sdělením těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím. 

 Moţnost neposkytnout informace je dále uvedena v zákoně č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, který uvádí, ţe povinný subjekt neposkytne informace 

o probíhajícím trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných 

rozsudků. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím uvádí, ţe všechna omezení 

práva na informace provede povinný subjekt tak, ţe poskytne poţadované informace 

včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichţ to stanoví zákon. 

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 

 Pokud povinný subjekt ţádosti, nebo části ţádosti nevyhoví, vydá v předepsané 

lhůtě rozhodnutí o odmítnutí ţádosti, popř. o odmítnutí části ţádosti. Proti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí ţádosti, se tazatel můţe odvolat předepsaným zákonným 

způsobem ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozhodnutí [7]. 
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4 Praktická část 

4.1 Analýza informačního systému evidence obyvatel ve vybraných 

úřadech 

 

 V této části práce jsem se zaměřil na působení vyuţívání informačního systému 

Evidence obyvatel u zaměstnanců ve vybraných úřadech. Jedná se o pracovníky Magistrátu 

města Chomutova, Územního odboru Policie ČR Chomutov, Okresního soudu Chomutov a 

Finančního úřadu Chomutov. K analýze informačního systému bylo pouţito dotazníku. 

Dotazník obsahuje celkem 14 otázek, rozdělených do tří sekcí. První sekce dotazníku se 

zaměřuje na adaptaci na informační systém, druhá sekce na adaptabilitu informačního 

systému a třetí sekce na demografii, tedy rozdělení dotazovaných dle pracovní pozice a 

velikosti úřadu, ve kterém vyuţívají informační systém. Z celkového počtu 40 

dotazovaných bylo získáno pro tuto analýzu 40 vyhodnotitelných dotazníků. Tito uţivatelé 

informačního systému byli dotazováni převáţně elektronickou a v několika případech 

osobní formou. 

 Vzhledem k citlivosti koncepce informačního systému Evidence obyvatel, byla 

provedena tato analýza anonymním způsobem bez uvedení konkrétních  úřadů. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 Nejprve pro přehlednost vyhodnocení jsem provedl rozdělení dle demografické 

části dotazníku. Úřad s celkovým počtem zaměstnanců od pěti do devíti zaměstnanců a 

úřad s celkovým počtem zaměstnanců od 10 do 49 nebyl zastoupen. Úřad s celkovým 

počtem zaměstnanců od 50 do 249 je v analýze zastoupen 30 vyhodnotitelnými dotazníky. 

Úřad s celkovým počtem zaměstnanců od 250 a více je v analýze zastoupen 10 

vyhodnotitelnými dotazníky. 

 Dále demografická sekce dotazníku člení dotazované dle jejich pracovní pozice, a 

to na úrovni středního managementu – vedoucí odboru, liniového managementu – vedoucí 

kanceláře, řadového pracovníka kanceláře a jiné pozice. Z celkové počtu dotazovaných byl 

jeden pracovník na úrovni středního managementu, 12 pracovníků na úrovni liniového 

managementu, 27 na úrovni řadového pracovníka kanceláře. 
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4.1.1  Sekce A - adaptace na informační systém 

  

Vyhodnocení připadalo v úvahu pouze, pokud dotazovaný vyuţíval ke své práci 

informační systém Evidence obyvatel, coţ bylo předmětem otázky č. 1. 

 

Otázka dotazníku č. 2: „Do jaké míry vyuţíváte moţnosti současného IS – Evidence 

obyvatel?“ 

 

 Míra vyuţitelnosti informačního systému je velmi důleţitým parametrem 

informačního systému. Z následujícího grafu je patrné, ţe 22 dotazovaných, coţ je 

převáţná většina, vyuţívá informační systém do 100%, šest dotazovaných jej vyuţívá do 

10% a pouze dva dotazovaní uvedli míru vyuţití do 50%. Výsledek 100% vyuţívání 

informačního systému Evidence obyvatel naznačuje, ţe je koncipován tak, aby splňoval 

opodstatněnost jeho vyuţívání. 

 

Míra vyuţitelnosti IS evidence obyvatel 
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Obr. č.1. Graf míry využitelnosti IS Evidence obyvatel 
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Otázka dotazníku č. 3: „ Došlo u informačního systému na vašem pracovišti v posledních 

pěti letech ke změně?“ 

 

Následující graf poukazuje na zjištění, zda v dotazovaných úřadech došlo 

v posledních pěti letech ke změně u informačního systému Evidence obyvatel. 30 

dotazovaných uvedlo, ţe ke změně došlo a pouze 10 dotazovaných uvedlo, ţe ke změně 

nedošlo a dále pokračovali odpovědí na otázku dotazníku č. 5. Tyto výsledky mohou 

znamenat, ţe všichni dotazovaní nemusejí znát celou strukturu tohoto informačního 

systému anebo tyto změny dostatečně nepociťují. Je však důleţité, aby o těchto změnách 

byli všichni zaměstnanci informováni, neboť je to signál toho, ţe se informační systém 

určitým způsobem rozvíjí, coţ by mohlo dodávat zaměstnancům pocit perspektivisty jejich 

práce a dále tak ovlivňuje klima v dané organizaci. Záleţí však i na tom, jak je změna 

chápána jednotlivými uţivateli informačního systému, na coţ navazuje následující otázka. 

 

Změna IS v posledních pěti letech

30

10

ano ne
 

Obr. č. 2: Graf změny IS v posledních pěti letech 

 

Otázka dotazníku č. 4: „Jak tato změna ovlivnila funkcionalitu systému?“ 

 

 Níţe uvedený graf znázorňuje subjektivní pocity jednotlivých dotazovaných na 

provedené změny, které proběhly v posledních pěti letech v informačním systému 

Evidence obyvatel. 14 dotazovaných se domnívá, ţe provedené změny přinesly viditelné 

zlepšení. 12 respondentů uvedlo, ţe změny přinesly výrazné zlepšení a tyto změny 

odstranily nevyhovující funkce a byla rozšířena funkcionalita systému. Tyto výsledky 
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jednoznačně naznačují, ţe změny, které byly provedeny v informačním systému Evidence 

obyvatel, byly opodstatněné a byly kladně hodnoceny jednotlivými pracovníky při práci 

s tímto informačním systémem. 

 

Míra vylepšení IS na základě provedené změny
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minimální zlepšení viditelné zlepšení

výrazné zlepšení
 

Obr. č. 3. Graf míry vylepšení IS na základě provedené změny 

 

Otázka dotazníku č. 5: „Jak dlouho Vám trvalo osvojení informačního systému, případně 

jeho změny?“ 

 

 Tato otázka byla směřována ke zjištění, jaká je flexibilita zaměstnanců na 

pouţívaný informační systém Evidence obyvatel. Náročnost informačního systému se 

můţe projevit právě v době jeho osvojení. Je zajímavé, ţe většina uţivatelů informačního 

systému se s ním ztotoţnila do jednoho týdne od provedení změn (viz. graf č. 4). Tento 

výsledek odpovídá míře vyuţití, která byla zjištěna v předešlých dotazech. A vypovídá o 

vysoké flexibilitě jednotlivých pracovníků.  
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Doba osvojení IS Evidence obyvatel
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do jednoho týdne do tří týdnů do šesti týdnů více jak šest týdnů

 

Obr. č. 4. Graf doby osvojení IS Evidence obyvatel 

 

Otázka dotazníku č. 6: „Omezuje sloţitost informačního systému na vašem pracovišti 

jeho pouţití pro Vaše pracovní účely?“ 

 U této otázky je nutné se zamyslet nad tím, jak je informační systém Evidence 

obyvatel postaven, kdy z následujícího grafu je patrné, ţe většina uţivatelů není omezena 

jeho pouţitím pro pracovní účely. Můţe to být dáno také tím, ţe pokud je systém postaven 

zdola, dochází k přidělování práv k získávání informací, získávání informací na vyšších 

pozicích v organizační struktuře ze spodních pozic, tedy správný člověk se dostane ke 

správné informaci. Sloţitost informačního systému evidence obyvatel pak záporně 

ovlivňuje pouze malou část z dotazovaných, kdy konkrétní důvod, jak omezuje sloţitost 

informačního systému, neuvedli. 

 

Omezení pouţití IS ze strany uţivatele

28
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Obr. č. 5. Graf omezení použití IS ze strany uživatele 
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4.1.2 Sekce B – adaptabilita informačního systému 

 

Otázka dotazníku č. 7: „Máte moţnost se vyjádřit k nedostatkům informačního systému, 

pokud je zaznamenáte?“ 

 

 Z výsledků je patrné, ţe převáţná většina uţivatelů informačního systému Evidence 

obyvatel a to 38 dotazovaných (coţ odpovídá 95%) ze 40  nemá moţnost se vyjádřit 

k nedostatkům informačního systému (viz. graf č. 5). Znamená to, ţe drtivá většina 

uţivatelů nemůţe kladně přispět se svými náměty a připomínkami ke zlepšení funkčnosti 

informačního systému. Zcela jednoznačně se jedná o připomínky uţivatelů, které vyplývají 

z kaţdodenní činnosti s tímto informačním systémem a mohly by ke zlepšení funkčnosti 

přispět. 

 

Moţnosti vyjádřit se k nedostatkům IS

2

38

ano ne
 

Obr. č. 6. Graf možnosti vyjádřit se k nedostatkům IS 

 

Otázka dotazníku č. 8: „Je nějaká reakce na vaše poţadavky? (připomínky k nedostatkům 

IS)“ 

 

 Z následujícího grafu je patrné, ţe ţádný z uţivatelů nezaznamenal odpovídající 

reakci na svůj poţadavek, pokud byl vznesen.  
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Reakce na poţadavky
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Obr. č. 7. Graf reakce na požadavky 

 

Otázka dotazníku č. 9: „Je váš IS spolehlivý v aktualizaci dat?“ 

 

 U této otázky byla zjištěna skutečnost, ţe většina z uţivatelů informačního systému 

Evidence obyvatel a to 30 dotazovaných vyuţívá ke své práci pro ně důvěryhodný systém 

(viz. graf č. 8). Deset dotazovaných uvedlo, ţe informační systém není spolehlivý 

v aktualizaci dat, coţ by mohlo být zapříčiněno i frekvencí pouţívání tohoto systému 

jednotlivými uţivateli. Při častějším pouţívání informačního systému jsou i změny 

v aktualizaci dat zcela jistě patrnější také pro jejich uţivatele. 

 

Spolehlivost IS v aktualizaci dat
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Obr. č. 8. Graf spolehlivosti IS v aktualizaci dat 
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Otázka dotazníku č. 10: „Provádíte operace se systémem, které Vám přidělávají práci?“ 

 

 Vyhodnocením této otázky byla zjištěna aţ překvapivá skutečnost,  a to ta, ţe 

ţádnému z uţivatelů nepřináší pouţívání informačního sytému Evidence obyvatel další 

zbytečnou práci (viz. graf č. 9). Výsledky spíše vyjadřují spokojenost při práci s tímto 

informačním systémem. 

 

 

Obr. č. 9. Graf provádění operací s IS přidělávající práci 

 

U otázky dotazníku č.11 byla v dotazníku zjišťována váha spokojenosti uţivatelů 

informačního systému Evidence obyvatel u dvanácti parametrů, jejichţ vyhodnocení 

znázorňuje tabulka č. 1. Pro přehlednost byla tato tabulka vytvořena obecně dle odpovědí 

všech dotazovaných. Extrémy byly zaznamenány převáţně v kladném ohodnocení, tedy 

největší spokojenosti vybraných parametrů. Důraz při práci s tímto informační systémem je 

jeho uţivateli kladen především na rychlé, spolehlivé a bezpečné získávání potřebných 

informací, které vyuţijí při své práci, na jejich rychlé získání dle objemu zadávaných 

poţadavků. Dále má velký význam srozumitelnost, ovladatelnost a modifikovatelnost 

informačního systému, coţ jsou velmi významné prvky při práci s tímto systémem. Naproti 

tomu bylo vyhodnocením zjištěno, ţe pro uţivatele není důleţité  jaká data do 

informačního systému pořizují. 

 

 

 



Marek Vyhnanovský: Informační systémy ve státní správě a jejich využití 

2010  34 
 

Tabulka č. 1:  Zhodnocení váhy informačního sytému evidence obyvatel dle váhy  spokojenosti 

jeho uživatele 

 

Zhodnocení parametrů IS dle 

váhy spokojenosti uţivatele 

IS: 

Nejvíce 

splňuje   

1. st. 

 

 

2. st 

 

 

3. st 

 

 

4. st 

Nejméně 

splňuje   

5. st. 

 

nevím 

A) dostávají se mi pouze 

informace, které vyuţiji a 

nejsou nepotřebné 

 

26 

 

6 

 

8 

   

B) informace, které potřebuji, 

mi jsou dostupné ihned 

 

27 

 

5 

 

8 

   

C) lze efektivně zpracovat 

velké mnoţství dat 

23 6 11    

D) rychlost odezvy na 

poţadavky je dostačující 

17 9 14    

E) aktivní vyhledávání 

relevantních informací dle 

zadaného profilu 

 

12 

 

24 

    

4 

F) bezpečnost informačního 

systému 

25 5  1  9 

G) moţnost přizpůsobení 

potřebám uţivatele 

15 5 14 6   

H) srozumitelnost a snadnost 

ovládání IS 

32 8     

CH) vedení uţivatele 

systémem při pořizování dat 

 

25 

 

11 

 

4 

   

I) vysoká spolehlivost 16 19 3 2   

J) snadná modifikovatelnost, 

rozšiřování o nové funkce 

 

16 

 

11 

 

2 

   

11 

K) pořizuji do systému data, 

která mi jsou nepotřebná 

  

6 

 

8 

 

7 

 

19 
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5  Závěr 

Obecně je informační systém systémem sběru, uchování, analýzy a prezentace dat 

určených pro poskytování informací mnoha uţivatelům různých profesí. Musí disponovat 

prostředky sběru kontroly a uchování dat, která jsou přístupná mnoha koncovým 

uţivatelům současně. Náplní a důvodem existence IS je pak zpravování vlastních dat, 

případně jejich přenos definovaným způsobem.  

Jedním z nejuţívanějších informačních systémů veřejné správy je Evidence obyvatel, 

který byl zřízen zákonem č. 133/2000 Sb., O evidenci obyvatel, ve kterém jsou vedeny 

údaje o obyvatelích ČR, zejména údaje o státních občanech České republiky, osobách, 

které pozbyly státní občanství ČR, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným 

zákonným zástupcem, manţelem, registrovaným partnerem, nebo dítětem občana. 

Správcem informačního systému je Ministerstvo vnitra ČR. Zpracovatelem údajů 

vedených v informačním systému je Ministerstvo vnitra ČR, krajské úřady, obecní úřady, 

obce s rozšířenou působností a ohlašovny. Uţivatelem údajů z informačního systému jsou 

krajské úřady, obecní úřady, obce s rozšířenou působností. Dle Zákona o evidenci obyvatel 

lze poskytovat údaje z informačního systému Evidence obyvatel vyjmenovaným 

subjektům kdy se jedná o jejich zpracovatele, jiné orgány veřejné správy, obyvatele a 

vlastníky objektu, ve kterém má občan ČR trvalý pobyt. Prostřednictvím anonymního 

dotazníkového šetření u pracovníků Magistrátu města Chomutova, Územního odboru 

Policie ČR Chomutov, Okresního soudu Chomutov a Finančního úřadu Chomutov byl 

uskutečněn sociologický výzkum. Bylo osloveno celkem 40 zaměstnanců z těchto úřadů. 

Míra vyuţitelnosti informačního systému Evidence obyvatel je velmi důleţitým 

parametrem informačního systému. Z výsledků je patrné, ţe 55% dotazovaných, plně 

vyuţívá informační systém a šest dotazovaných jej vyuţívá do 10%. Pouze dva dotazovaní 

uvedli míru vyuţití do 50%. Výsledek 100% vyuţívání informačního systému Evidence 

obyvatel naznačuje, ţe je koncipován tak, aby splňoval opodstatněnost jeho vyuţívání. 

Pouze 75% dotazovaných uvedlo, ţe v posledních pěti letech došlo v tomto informačním 

systému ke změnám. Tyto výsledky mohou znamenat, ţe všichni dotazovaní nemusejí znát 

celou strukturu tohoto informačního systému anebo tyto změny dostatečně nepociťují. Je 

však důleţité, aby o těchto změnách byli všichni zaměstnanci informováni, neboť je to 

signál toho, ţe se informační systém určitým způsobem rozvíjí. Záleţí však i na tom, jak je 
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změna chápána jednotlivými uţivateli informačního systému. Tyto provedené změny 

přinesly viditelné nebo dokonce výrazné zlepšení a odstranily nevyhovující funkce a byla 

rozšířena funkcionalita systému. Většina uţivatelů informačního systému se s ním 

ztotoţnila do jednoho týdne od provedení změn, coţ vypovídá o vysoké flexibilitě 

jednotlivých pracovníků. Většina uţivatelů není omezena jeho pouţitím pro pracovní 

účely. Můţe to být dáno také tím, ţe pokud je systém postaven zdola, dochází 

k přidělování práv k získávání informací, získávání informací na vyšších pozicích 

v organizační struktuře ze spodních pozic, tedy správný člověk se dostane ke správné 

informaci. Sloţitost informačního systému Evidence obyvatel pak záporně ovlivňuje pouze 

malou část z dotazovaných. Převáţná většina uţivatelů informačního systému Evidence 

obyvatel, a to 95% dotazovaných, nemá moţnost se vyjádřit k nedostatkům informačního 

systému. Znamená to, ţe drtivá většina uţivatelů nemůţe kladně přispět se svými náměty a 

připomínkami ke zlepšení funkčnosti informačního systému. Z výsledků šetření dále 

vyplývá, ţe ţádný z uţivatelů, který vznesl svůj poţadavek, či připomínky k funkčnosti 

informačního systému, nezaznamenal odpovídající reakci na svůj poţadavek, pokud byl 

vznesen. Většina z uţivatelů informačního systému Evidence obyvatel a to 75% 

dotazovaných vyuţívá ke své práci pro ně důvěryhodný informační systém. Deset 

dotazovaných uvedlo, ţe informační systém není spolehlivý v aktualizaci dat, coţ by 

mohlo být zapříčiněno i frekvencí pouţívání tohoto systému jednotlivými uţivateli. Při 

častějším pouţívání informačního systému jsou i změny v aktualizaci dat zcela jistě 

patrnější také pro jejich uţivatele. Ţádnému z uţivatelů nepřináší pouţívání informačního 

sytému Evidence obyvatel další zbytečnou práci. Tyto výsledky vyjadřují spokojenost 

s prací s tímto informačním systémem. U otázky dotazníku č.11 byla zjišťována váha 

spokojenosti uţivatelů informačního systému Evidence obyvatel u dvanácti parametrů. 

Extrémy byly zaznamenány převáţně v kladném ohodnocení, tedy největší spokojenosti 

vybraných parametrů. Důraz při práci s tímto informační systémem je jeho uţivateli kladen 

především na rychlé, spolehlivé a bezpečné získávání potřebných informací, které vyuţijí 

při své práci, na jejich rychlé získání dle objemu zadávaných poţadavků. Dále má velký 

význam srozumitelnost, ovladatelnost a modifikovatelnost informačního systému. Naproti 

tomu bylo vyhodnocením zjištěno, ţe pro uţivatele není důleţité, jaká data do 

informačního systému pořizují. 
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Příloha č.2:  Dotazník sociologického výzkumu 

Váţené dámy a pánové, 

Tento dotazník je podkladem pro bakalářskou práci „Informační systémy ve státní správě a 

jejich vyuţití“. Cílem práce je odhalit vyuţití a ovladatelnost informačního systému – 

Evidence obyvatel,  při jeho uţití ve státní správě. Předpokládaná doba vyplnění je 10 

minut. Předem Vám moc děkuji za Váš čas a ochotu při spolupráci. Zakrouţkujte odpověď 

či více odpovědí, které povaţujete za nejvhodnější, případně doplňte odpověď. 

 

SEKCE A    Adaptace na informační systém 

1. Máte a osobně vyuţíváte k Vaší práci informační systém – Evidence obyvatel ? 

      A) ano › pokračujte otázkou č.2 

B) ne › ukončení rozhovoru  

 

2. Do jaké míry vyuţíváte  moţnosti současného IS – Evidence obyvatel ? 

       A) do 10 % 

B) do 50 % 

C) do 75 %       

D) do 100 % 

 

3. Došlo u informačního systému na vašem pracovišti v posledních pěti letech ke změně? 

      A) ano › pokračujte otázkou č. 4  zvolil(a) jsem ano proto, ţe budu brát odpověď     

           podle  toho, ţe dochází k výše uvedeným aktualizacím.  

B) ne › pokračujte otázkou č. 5      

 

4. Jak tato změna ovlivnila funkcionalitu systému ? 

      A) změna nepřinesla zlepšení  ( naopak práce se systémem se zhoršila) 

B) změna nepřinesla ţádné zlepšení 

C)  změna přinesla minimální zlepšení



D) změna přinesla viditelné zlepšení 

E)  změna  přinesla výrazné zlepšení ( byly odstraněny nevyhovující funkce a byla  

rozšířena funkcionalita) 

 

5. Jak dlouho Vám trvalo osvojení informačního systému, případně jeho změny? 

A) do jednoho týdne 

B) do 3 týdnů 

C) do 6 týdnů 

D) více jak 6 týdnů 

 

6. Omezuje sloţitost informačního systému na vašem pracovišti jeho pouţití pro Vaše 

pracovní účely? 

 

A) ano, jak ? ………………………………………………………………… 

B) spíše ano 

C) ne 

 

 

SEKCE B     Adaptabilita  informačního systému 

 

7. Máte moţnost se vyjádřit k nedostatkům informačního systému, pokud je 

     zaznamenáte? 

A) ano  jak ? ……………………………………………………………… 

B) ne   

8.  Je nějaká reakce na vaše poţadavky ( připomínky k nedostatkům IS) ? 

     A)  ano  jaká ? ………………………………………………………. 

     B)  ne



9.  Je váš IS spolehlivý v  aktualizaci dat ? 

     A) ano 

     B) ne 

 

10. Provádíte operace se systémem, které vám  přidělávají práci ? 

     A)  ano   jaké ? ………………………………………………………………… 

     B)  ne 

 

11. U této otázky, prosím, zhodnoťte uvedené parametry IS – Evidence obyvatel dle váhy 

Vaší  spokojenosti od 1 (nejvíce splňuje) do 5 (nejméně splňuje)  

     A) dostávají se mi pouze informace které vyuţiji a nejsou nepotřebné 

1 2 3 4 5  

     B)  informace, které potřebuji, mi jsou dostupné ihned 

1 2 3 4 5  

     C) lze efektivně zpracovat velké mnoţství dat 

1 2 3 4 5  

     D) rychlost odezvy na poţadavky je dostačující 

   1 2          3 4         5  

     E) aktivní vyhledávání relevantních informací dle zadaného profilu      

1 2 3 4 5 nevím  

     F) bezpečnost informačního systému        

1 2 3 4 5 nevím 

     G) moţnost přizpůsobení potřebám uţivatele 

  1 2 3 4 5  

     H) srozumitelnost a snadnost ovládání IS 

1 2 3 4 5 



     CH) vedení uţivatele systémem při pořizování dat    

1 2 3 4 5   

     I)  vysoká spolehlivost 

1 2 3 4 5  

     J)  snadná modifikovatelnost, rozšiřování o nové funkce       

1 2 3 4 5  nevím 

     K)  pořizuji do systému data, která mi jsou nepotřebná 

            1         2           3         4          5   

 

SEKCE C    Demografie 

12. Název vašeho úřadu (pracoviště) : 

 

13. Jaký je počet zaměstnanců vašeho úřadu: 

      A) 5-9 zaměstnaných osob 

B)  10-49 zam. osob 

C) 50-249 zam. osob 

D) 250 a více zam. osob 

 

14. Vaše pracovní pozice je na úrovni: 

      A) střední management- vedoucí odboru   

B) liniový management-vedoucí kanceláře  

C) řadový pracovník kanceláře 

       D)  jiná pozice, uveďte, prosím 

 


