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ANOTACE:  

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku příjmu, zpracování a publikace 

informací ve veřejné správě dle platné legislativy s vyuţitím softwarového vybavení. Práce 

se soustředí na platný zákon č. 106/2000 sb., o poskytování informací ve znění pozdějších 

předpisů s ohledem na zákon č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů. Dále pak informace poskytované na základě ţádosti, vyvěšované pomocí 

úředních desek, webových portálů, výstupy z jednání zastupitelstev, rad a jednotlivých 

komisí. 
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Informační systém státní správy, informační systém datových schránek, veřejná správa, 

konverze dokumentů, poskytování informací, ochrana osobních údajů. 

 

 

SUMMARY: 

This bachelor thesis is focused on issues of income, processing and publishing information 

in Public administration based on valid legislation with usage of software equipment. The 

thesis is focused on valid law no. 106/2000 sb., about providing the information 

subsequently amended. It mentions the information provided by written requests, posting 

up by official boards, by website, by output of the council, counsellor and individual 

committee meetings. 
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1 ÚVOD 

 

V úvodu mé bakalářské práce bych chtěl zjednodušeně popsat proces, při kterém dochází 

k naplňování nezadatelného práva občana na informace, tak i samotné technické 

prostředky, které k tomuto procesu slouţí. 

Kaţdý občan má jiţ ústavou garantován přístup k informacím, které mu podávají 

přehled o věcech, jeţ se ho přímo dotýkají. Pomocí tohoto přístupu dostává do rukou 

nástroj, díky němuţ můţe účinně kontrolovat a řídit práci veřejné správy ať uţ samosprávy 

nebo státní správy. Informace se jiţ dříve staly obchodním artiklem a je proto nutné je 

chránit před zneuţitím jak ze strany občanů, tak ze strany úřadů. Občané poţadují stále 

více informací o veřejném dění a úřady je ne vţdy ochotně zveřejňují. Těţko se při tom 

rozlišuje, co lze zveřejnit a co jiţ nejde s ohledem na škody, které mohou tyto informace 

způsobit v neoprávněných rukou. Aby k těmto situacím nedocházelo, bylo nutné proces 

získávání a poskytování informací upravit legislativou, která stanovuje, komu a jaké 

informace je moţné poskytnout, tak aby se právo na přístup k informacím nedostalo do 

rozporu s ostatními právy danými občanům ústavou na svou ochranu. 

 Zvyšující se objem poţadovaných informací a potřeba lépe hospodařit s prostředky 

státu sebou přinesly potřebu efektivnějšího vyuţití výpočetní techniky. Stále kvalitnější 

technické prostředky a softwarové vybavení umoţnilo zjednodušit samotný proces přijetí, 

následného zpracování a uchování dokumentů v různé podobě. Díky těmto moţnostem jiţ 

nemusíme pokaţdé na úřad a část informací jiţ si lze vyměnit s úřadem bez nutnosti 

osobního kontaktu. Webové portály, spisové sluţby, zaručený elektronický podpis a jiné 

softwarové prostředky pomohly k zpřístupnění velkého mnoţství informací jak celé 

veřejnosti, tak jednotlivým občanům.    
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2 Legislativní povinnost při zveřejňování informací ve veřejné správě 

 

Bez ustanovení co nejširších moţností v oblasti veřejné správy není moţné, aby se 

kterýkoliv občan stal plnohodnotným partnerem veřejné správy při jejím rozhodování. 

Právo na informace je dáno Listinou základních práv a svobod čl. 17 a čl. 35 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, jakoţ i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech[1]. 

V hierarchii právních předpisů pak následuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění. Speciální úpravě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o ţivotním prostředí, v platném znění, podléhá zpřístupňování informací 

týkajících se ţivotního prostředí. Ne vţdy se však reţim poskytování informací řídí pouze 

těmito dvěma zákony. Z tohoto hlediska je klíčový § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 

který stanoví, ţe se zákon nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle 

zvláštního právního předpisu.  

2.1 Pojem veřejná správa 

 

Veřejná správa je všeobecně povaţována za ústřední pojem jak správního práva, tak 

správní vědy, zkoumají ji ovšem i státověda, politologie a další vědní obory. 

Východiskem jejího vymezení je pojem správy, která bývá chápána jako soubor činností, 

majících záměrný charakter, které jsou uskutečňovány v relativně trvale organizovaných 

celcích, v objektivně vymezeném rámci a jeţ jsou zaměřeny k dosaţení určitého cíle a 

současně jde i o zajištění těch procesů, jimiţ se správa uskutečňuje. 

Tato charakteristika se vztahuje na správu vůbec, tedy jak veřejnou, tak soukromou. Rozdíl 

mezi nimi lze spatřovat zejména v tom, ţe veřejná správa je vykonávána ve veřejném 

zájmu, jsou jí zajišťovány, uskutečňovány a vykonávány veřejné záleţitosti těmi, kteří tuto 

činnost uskutečňují jakoţto právem stanovenou povinnost, a to pouze v mezích 

stanovených zákony, přičemţ její akty se mohou týkat i subjektů, které jí nejsou instančně, 

sluţebně nebo jinak podřízeny. Naproti tomu soukromá správa je vykonávána v zájmu 

soukromém, týká se soukromých záleţitostí a nemá charakter veřejnoprávních povinností. 

Pro soukromou správu a její výkon platí, ţe můţe vše, co zákon nezakazuje.  
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Pojem veřejná správa bývá pouţíván jak ve smyslu materiálním, tak i organizačním. 

V prvém případě jde o určení úkolů veřejné správy, okruhů jejich činností. V organizačním 

pojetí je veřejná správa vymezována s ohledem na to, kdo (který subjekt, orgán, úřad) ji 

vykonává. 

Vymezit veřejnou správu výčtem činností, které vykonává, je prakticky nemoţné. Je totiţ 

v podstatě nejen vyloučeno vyčerpávajícím způsobem vypočítat všechny aktivity veřejné 

správy, ale nelze ani nalézt jejich přijatelné zobecnění. Veřejnou správu lze chápat jako 

systém sloţený ze dvou základních subsystémů. Hlavní, nejdůleţitější a nejrozsáhlejší je 

subsystém státní správy. Její existence vychází z povahy státu, jakoţto veřejné moci, stát je 

originálním subjektem veřejné správy. Z toho ovšem neplyne, ţe by státní správa měla 

vůči dalším subsystémům, jímţ je samospráva, dominantní postavení v tom smyslu, ţe by 

ji mohla řídit, či dokonce omezovat. 

Státní správu vykonává stát orgány správními (např. ústředními správní úřady a 

specializovanými orgány státní správy s celostátní nebo územní působností) i jinými 

subjekty (např. Českou národní bankou, veřejnými sbory, pověřenými soukromými 

subjekty). 

Druhým subsystémem je samospráva (veřejná samospráva). Jde o projev a výsledek 

delegování veřejné správy na jiné, tedy nestátní subjekty. Její podstata spočívá v tom, ţe 

nestátní veřejnosprávní korporace, jimţ stát přenechal určitý okruh záleţitostí, spravují tyto 

záleţitosti, na samosprávném základě, v rámci zákona a jiných právních předpisů. Svojí 

podstatou je samospráva výrazem principu decentralizace. Samospráva je vykonávána 

vlastním jménem a prostředky. Na státní správě je samospráva nezávislá a stát do její 

činnosti nemůţe zasahovat. Stát si ponechává pouze dozor nad dodrţováním právních 

předpisů samosprávnými korporacemi (jedná se zejména o nápravu nezákonných 

rozhodnutí v rámci správního soudnictví) a dohlíţí případně nad jejich hospodařením. 

Samospráva se vyskytuje v podobě územní a zájmové. V prvém případě jde o zastupování 

zájmů určitého území, resp. osob zde sídlících (např. obce a kraje), ve druhém jde o 

zastupování zájmů osob spojených zejména společnými profesními zájmy (např. profesní 

komory a vysoké školy). 
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Veřejná správa se obecně dělí na dva subsystémy, a to státní správu a samosprávu. 

Samospráva se pak dělí na: 

a) samosprávu územní (viz hlava sedmá Ústavy ČR), 

b) samosprávu zájmovou, resp. profesní (samosprávné komory, např. Česká 

advokátní komora, Komora auditorů atd). 

 

Státní správu lze dále dělit na: 

a) státní správu ústřední (vykonávanou ministerstvy a dalšími ústředními 

správními úřady) 

b) státní správu územní (vykonávanou územními správními úřady, tedy orgány 

státu – např. úřady práce, veterinární správy, katastrální úřady). 

Dalším kritériem dělení státní správy je dělení na: 

a) státní správu přímou (vykonávanou správními úřady jako orgány státu, tedy 

z hlediska státu „přímo“ jeho orgány), 

b) státní správu nepřímou (vykonávanou jinými orgány, např. obecními a 

krajskými úřady, tedy z hlediska státu „nepřímo“, jinými neţ státními orgány).  

2.2 Právo na informace a povinnost při jejich poskytování 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je obecnou právní normou, 

která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jakoţ i další povinné subjekty, které rozhodují na základě zákona o 

právech a povinnostech občanů a právnických osob. Povinnými subjekty jsou dále ty 

subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo 

povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze 

v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Tyto povinné subjekty jsou návrhem zákona 
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zavázány především k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své 

činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné[2].  

Budou k tomu vyuţívat jak tradičních prostředků zveřejňování informací, tak moderních 

prostředků šíření informací v elektronických sítích. Ostatní informace, které mají 

k dispozici, vydají povinné subjekty na poţádání ţadatele, tj. kaţdé fyzické nebo právnické 

osoby. Výjimkou z tohoto pravidla budou informace, jejichţ poskytnutí návrh zákona 

výslovně vylučuje, nebo v nutné míře omezuje. Jde zejména o informace, které jsou na 

základě zákona prohlášeny za utajované, nebo informace, které by porušily ochranu 

osobnosti a soukromí osob. 

Zákon stanovuje dále téţ náleţitosti ţádosti o poskytnutí informace, postup při jejím 

podávání a vyřizování, zakotvuje moţnost odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti, 

včetně přezkumu tohoto rozhodnutí správním soudem a upravuje hrazení nákladů 

spojených s poskytnutím informace povinným subjektem. Součástí návrhu zákona je 

celkem 29 novelizací právních předpisů, které v platném znění zakotvují povinnost 

mlčenlivosti zaměstnanců povinných subjektů. Uvedená povinnost mlčenlivosti by bránila 

realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto je omezena tak, ţe se 

nevztahuje na poskytování těch informací, jejichţ zpřístupnění zákon o svobodném 

přístupu k informacím umoţňuje. V přechodných ustanoveních návrh zákona přihlíţí 

k době nutné pro provedení některých technických úprav pro elektronické poskytování 

informací, jakoţ i k očekávanému prvnímu náporu ţádostí o poskytnutí informací. 

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 

podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 

záznamu uloţeného v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

audiovizuálního[2]. 

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která můţe být vţdy 

znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umoţňujícím 

zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s moţností dálkového přístupu 

nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační sluţby podle 

knihovního zákona[2]. 
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Povinné subjekty poskytují informace ţadateli na základě ţádosti nebo zveřejněním. 

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve 

kterých byla vytvořena, Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, 

musí být zveřejněna i ve formátu, jehoţ specifikace je volně dostupná a pouţití uţivatelem 

není omezováno. 

Je-li informace poskytována na základě ţádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích 

podle obsahu ţádosti a poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné 

subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla 

pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěţí, v tomto případě vyhoví povinný subjekt ţádosti 

tím, ţe poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. 

Informace o činnosti státních orgánů územních samospráv můţe občan získat několika 

způsoby, nebo naopak, státní orgán či orgán územní samosprávy můţe více způsoby 

poskytovat informace o své činnosti, případně umoţnit informace získat. Občan se můţe 

informace o činnosti státního nebo územně samosprávného orgánu dozvědět: 

a) přímou účastí na veřejných formách činnosti orgánu (veřejné zasedání, veřejná 

schůze, projednávání), 

b) na základě zveřejnění informace (v úředních sbírkách, na úředních deskách, ve 

sdělovacích prostředcích), 

c) na základě ţádosti příslušnému orgánu, není-li poskytnutí poţadované informace 

zakázáno. 

Územními samosprávnými celky jsou vedle krajů i obce, a obecní orgány jsou tedy, jak 

vyplývá z čl. 17 odst. 5 Listiny, rovněţ zavázány poskytovat informace o své činnosti. 

Z řady obecních orgánů, k nimţ patří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, 

komise rady a výbory zastupitelstva. 
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2.3 Ochrana osobních údajů 

 

Nejjednodušší situace bývá tam, kde je rozsah údajů, které mají být shromáţděny a dále 

zpracovány, určen zákonem. Například podání, které se netýká podnikatelské činnosti, 

musí podle § 37 správního řádu obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu nebo adresu pro doručování a ten, kdo jej činí, se musí podepsat. Obţaloba 

podle § 177 trestního řádu obsahuje vţdy jméno a příjmení obviněného, údaje o narození, 

místo narození, zaměstnání a bydliště a pouze v případě, ţe by mohlo dojít k záměně, také 

jiné údaje. Občanský soudní řád poţaduje, aby v rozsudku byli účastníci přesně označeni. 

Konkrétní rozsah údajů bývá stanoven také tam, kde se podává ţádost o povolení nějaké 

činnosti, přiznání dávky, předepisuje vedení evidence apod. Pro příklad z poslední úpravy 

lze uvést vyhlášku č. 59/2007 Sb., která poţaduje, aby v přihlášce k makléřské zkoušce 

bylo uvedeno příjmení, jméno, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, telefon, 

případně adresa pro doručování a je třeba ji podepsat. Značně detailní jsou v tomto ohledu 

vyhlášky České národní banky, týkající se podnikání na kapitálovém trhu (viz např. 

vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a 

zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby. 

V jiných případech určuje okruh osobních údajů, které mají být uvedeny, povaha věci, 

povinnost, která má být plněna vůči státnímu orgánu (v takovém postavení je např. 

zaměstnavatel, který musí za svoje zaměstnance odvádět daně a plnění na nejrůznější 

sociální dávky. 

Je třeba zřejmé, ţe rozsah osobních údajů, které mají být shromáţděny, je v těchto 

případech určen více či méně přesně a jiné, resp. Další nelze shromaţďovat ani jinak 

zpracovávat. 

Problémy vznikají tam, kde okruh osobních údajů, které mohou být zpracovány, takto 

konkretizován není. V takovém případě je východiskem obecná úprava obsaţená 

především v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe lze na základě jednoho 

či více osobních údajů přímo nebo nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, 

pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené mnoţství času, úsilí či 

materiálních prostředků[3]. 

Citlivým údajem se rozumí údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizací, náboţenství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzeni za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním ţivotě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů[3]. 

Dalším údajem je anonymní, který buď v původním tvaru  nebo po provedeném 

zpracování, nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Subjektem 

údajů je fyzická osoba, k níţ se osobní údaje vztahují[3]. 

 

2.4 Změna legislativy po vstupu do Evropské unie 

 

Pod číslem 439/2004 Sb., byl vydán zákon, kterým se novelizuje ochrana osobních 

údajů[4]. Tato novela směřuje k jemněji nastavené slučitelnosti s platnými předpisy EU, 

současně však řeší některé problémy, jeţ se při aplikaci zákona opakovaně vyskytly. 

Některá ustanovení jsou přímou reakcí na vstup do Evropské unie. Změna sankčních 

ustanovení směřuje ke sladění správního trestání v oblasti ochrany osobních údajů s novou 

koncepcí správního trestání v právním řádu ČR. 

V § 27 je zakotvena změna v přístupu České republiky – Úřadu v oblasti předávání 

osobních údajů do členských států EU nebo do tzv. třetích zemí, jsou-li státy smluvní 

stranou Úmluvy č. 108 na ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat, vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. 

Výsledek společného vymezování podmínek pro všechny formy a způsoby zpracování je 

pro všechny zúčastněné obtíţně uchopitelný: subjekty údajů, správci a zpracovatelé i 
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samotný Úřad pro ochranu osobních údajů opakovaně řeší takové problémy, jako 

kopírování dokladů nebo zpřístupnění dokumentu s osobními údaji dalšímu příjemci. 

Je tomu tak proto, ţe nejsou stanoveny ţádné znaky např. automatizovaného a 

neautomatizovaného (manuálního) zpracování, popř. zpracování v síti, jak tomu je, ač 

formou rozdílnou, v některých jiných zákonech o ochraně osobních údajů přijatých 

členskými státy EU. Takové vymezování nemusí jít přitom cestou definičních ustanovení, 

účinku je moţné dosáhnout čistě normativními ustanoveními u vybraných povinností. 

Stejně tak je zdrojem aplikačních problémů nepřevzetí normativního ustanovení článku 17 

směrnice 95/46/ES o povinnosti přijmout vhodná technická a organizační opatření na 

ochranu osobních údajů proti nepovolenému přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje 

předávání údajů v síti. Problémy se projevují v námitkách kontrolovaných vůči zjištěnému 

porušení povinnosti přijmout bezpečnostní opatření podle ust. § 13 zákona o ochraně 

osobních údajů a uloţeným opatřením k nápravě i v řízení o námitkách a sankčním řízení 

vedeném úřadem pro ochranu osobních údajů. Národní zákony členských států Evropské 

unie, jejichţ legislativa je povaţována za splňující poţadavky unijní legislativy, taková 

ustanovení obsahují a přijímaná bezpečnostní opatření specifikují podle povahy 

zpracovávaných údajů a také prováděných operací. 

Další ustanovení novely řeší problémy v kontaktu Úřadu pro ochranu osobních údajů a 

veřejnosti, která se na úřad obrací buď s podáním (§ 21), nebo při plnění oznamovací 

povinnosti podle § 16 či povinnosti poţádat o povolení při předání nebo předávání 

osobních údajů do jiných států podle § 27 zákona o ochraně osobních údajů. 

Novela konečně obsahuje několik ustanovení, jeţ je na místě hodnotit jako vyvolaná 

vývojem ochrany osobních údajů v mezinárodním prostředí. Tento vývoj je prakticky bez 

výjimky vyvolán technickým pokrokem a rozvojem informačních technologií.  

Lze však očekávat, ţe praktické pouţívání zákona povede brzy k detailnější úpravě 

nakládání s biometrickými údaji. Zařazení biometrických údajů mezi citlivé bylo 

motivováno digitálním zpracováním biometrických charakteristik lidí v datových 

formátech, tedy vytvářením a uţíváním údajů o biometrických charakteristikách. Právě a 

pouze v takovém kontextu jsou biometrické údaje lidí předmětem zájmu orgánů pro 
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ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie. Jejich vyuţívání státními orgány také 

v České republice upravují zákony. 

 

2.5 Datové schránky 

 

Datová schránka je elektronické úloţiště, které je určeno k 

a) doručování orgány veřejné moci, 

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, 

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

osob. 

Datovou schránku fyzické osobě zřídí ministerstvo bezplatně na ţádost fyzické osobě, 

která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání ţádosti. 

Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátu, 

daňovému poradci a insolventnímu správci bezodkladně poté, co obdrţí informaci o jejich 

zapsání do zákonem stanovené evidence[5].  

Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené 

zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační sloţce podniku 

zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby 

zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané 

v  v obchodním rejstříku a organizační sloţky podniku zahraniční právnické osoby zapsané 

v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrţí informaci o jejím zapsání do 

obchodního rejstříku[5].  

Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a 

to bezodkladně po jeho vzniku a v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, 

co obdrţí informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence[5]. 

Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci 

bezplatně na ţádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání ţádosti. Datová 
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schránka podle předchozí věty se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky 

orgánu veřejné moci. K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická 

osoba, pro niţ byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky podnikající 

fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niţ byla datová schránka 

zřízena. K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán 

právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby, nebo vedoucí organizační 

sloţky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něţ byla 

datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn 

vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhoţ byla datová schránka zřízena[5].  

2.5.1 Přístupové údaje 

 

Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictví 

přístupových údajů. Osoba oprávněna k přístupu do datové schránky je povinna zacházet 

s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneuţití. Přihlášení zajišťuje 

ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických 

prostředků, anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náleţitosti 

přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo 

vyhláškou[5]. 

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který 

obsahuje informace o datových schránkách a jejich uţivatelích. Správcem informačního 

systému datových schránek je ministerstvo[5]. Provozovatelem informačního systému 

datových schránek je drţitel poštovní licence. Odměna drţiteli poštovní licence za 

provozování informačního systému datových schránek se stanoví podle cenových předpisů. 

Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát 

z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel 

v kapitole všeobecná pokladní správa. 

2.5.2 Doručování dokumentů 

 

Umoţňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné 

moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umoţňuje-li to 
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povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba 

zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě 

prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. 

Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů 

upravující způsob doručení se nepouţijí[5]. 

Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí 

způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením předchozího 

odstavce nedotčeno. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 

okamţikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba 

podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 

schránky, povaţuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, to neplatí, 

vylučuje-li jiný právní předpis náhradního doručení. Osoba, pro níţ byla datová schránka 

zřízena, můţe se za podmínek stanovených jiným právním předpisem ţádat o určení 

neúčinnosti doručení podle předchozí věty. Doručování mezi orgány veřejné moci 

prostřednictvím datové schránky se nepouţije, pokud je z bezpečnostních důvodů mezi 

těmito orgány zavedena jiná forma elektronické komunikace[5].  

3 Sw prostředky používané pro publikaci informací ve veřejné správě 

 

3.1 Datové schránky  

 

Informační systém datových schránek (ISDS) je systémem, který spravuje stát, v tomto 

případě zastoupený ministerstvem vnitra ČR a veškeré náklady spojené s provozováním 

systému hradí stát ze státního rozpočtu. Provozovatelem je drţitel poštovní licence, to je 

v současné době Česká pošta, a.s. 

Datové schránky jsou jednou z moţností kontaktu občana s veřejnou správou a ISDS je 

navrţen tak, aby jeho pouţívání nebylo spojeno s nutností vyuţívat ţádné konkrétní 

programové vybavení nebo konkrétního výrobce a aby jeho pouţívání nevyţadovalo 

ţádnou konkrétní technologii či konkrétního výrobce. Obecně lze tedy říci, ţe kaţdý 
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počítač s připojením na internet, na kterém můţeme běţně prohlíţet webové stránky, je 

vhodný i pro práci s aplikací datových stránek. Toto je však jen obecné vymezení, ve 

skutečnosti platí, ţe například starší verze operačních systémů Microsoft Windows mohou 

mít potíţe se zpracováním současných formátů a s pouţitím nových šifrovacích algoritmů. 

Stejně tak u počítačů Apple je doporučen procesor Intel. Také webové prohlíţeče jsou 

podporovány od verzí Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3 a Safari 4. U operačních 

systému jsou otestovány a provozovatelem doporučeny OS Microsoft Windows od verze 

XP se servispackem 3, u OS Linux verze Suse Linux Entrprise 10.3/11, Red Hat Entrprise 

Linux 5.0, Ubuntu od verze 8.04 LTS a jeho deriváty (Kubuntu, Xubuntu), distribuce 

vycházející z Debian 5.0 a Mac OS od verze 10.5.     

Samotnou datovou správu tvoří obálka a obsah zprávy. Struktura obálky ve formátu XML 

a jeho schématu ess.xsd, kterému se budu věnovat více v kapitole o spisové sluţbě.  

Obsahem zprávy můţe být jedna či více příloh v libovolném počítačovém formátu, 

s výjimkou spustitelných souborů, jako např. exe a komprimovaných souborů typu zip, arc, 

arj, cab, rar, bin a ostatních. Provozovatel také vyřadí zprávu s přílohou obsahující 

škodlivý kód. Formát přílohy je tedy vymezen spíše výčtem nepovolených formátů.  

ISDS má několik druhů uţivatelských rozhraní. Můţeme pouţít modul pro webový 

prohlíţeč, můţeme také pouţít prostředí CzechPOINT@home nebo CzechPOINT@office, 

coţ je také přístup na konkrétní webovou stránku a přihlášení se jménem a heslem nebo 

certifikátem a PINem. Veřejná správa a větší firmy pouţívající systémy elektronické 

spisové sluţby nebo systémy pro správu dokumentů přistupují do ISDS pomocí aplikací 

třetích stran, které výrobci dodávají jako moduly těchto systémů. 

Tato aplikace pak především z bezpečnostních důvodů na straně klienta obsahuje kromě 

internetového prohlíţeče i programové moduly, které zajišťují šifrování a podepisování 

dat. Proto je doporučeno vybrat si vybavení, které je pro hladký chod systému datových 

schránek vhodné.  

3.2 Spisová služba 

 

Pro účely zákona č. 499/2004  o archivnictví a spisové sluţbě, a o změně některých zákonů 

se rozumí výkonem spisové sluţby zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých 
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z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich 

správný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, 

ukládání a vyřizování ve skartačním řízení a to včetně kontroly těchto činností[6]. 

Systém spisové sluţby v sobě zahrnuje kompletní cestu dokumentu od příchodu na úřad 

veřejné správy po celou dobu jeho ţivotnosti, ať jiţ byl podán v analogové podobě nebo 

v podobě digitální. Dokument v analogové podobě se pro potřeby elektronické spisové 

sluţby převádí do podoby digitální. Je také potřeba tento dokument jednoznačně 

identifikovat co do osoby, která podání učinila, tak do času, kdy bylo podání učiněno. 

K tomu slouţí systém zaručeného elektronického podpisu a časového razítka. Není-li 

doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým podpisem, 

elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, nebo při vkládání digitální 

kopie analogového dokumentu, je opatřen při vstupu do spisové sluţby kvalifikovaným 

časovým razítkem.  

Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu spisové sluţby, a to 

a) příjem dokumentů, 

b) označování a evidence dokumentů, 

c) vedení jmenných rejstříků a vyuţívání údajů v nich vedených, 

d) rozdělování dokumentů, 

e) oběh dokumentů, 

f) vyřizování dokumentů, 

g) vyhotovování dokumentů, 

h) podepisování dokumentů a uţívání razítek, 

i) odesílání dokumentů, 

j) ukládání dokumentů, 

k) vyřazování dokumentů, 
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l) výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě, 

m) spisovou rozluku.[6] 

Jedná se však o všeobecný popis, který pouze vytváří prostor pro provozování spisové 

sluţby jako celku. Samotná evropská pravidla pro provoz elektronického systému spisové 

sluţby byla stanovena aţ na základě standardu MoReg 2, coţ je standard pro modelové 

poţadavky pro správu elektronických dokumentů. Tato jednotná pravidla byla připravena 

mezinárodním mezioborovým fórem DLM fórum. Soubor těchto pravidel přijala i Česká 

republika a pracovní skupina při odboru archivní správy ministerstva vnitra je vydala jako 

Národní standard pro elektronické systémy spisové sluţby a stanoví v něm poţadavky na 

elektronické systémy spisové sluţby[8], které jsou formulovány do částí: 

a) příjem dokumentů, 

b) označování a evidence dokumentů, 

c) vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů, 

d) ukládání dokumentů, 

e) vyřazování dokumentů a výběr archiválií, 

f) dokumentace ţivotního cyklu elektronického systému spisové sluţby, 

g) spisový a skartační plán, 

h) transakční protokol, 

i) správcovské funkce, 

j) metadata.[6] 

3.2.1 Systém spisové služby 

 

Samotný systém spisové sluţby ERMS v sobě zastřešuje systém ESS (elektronickou 

spisovou sluţbu) a AIS (agendový informační systém). Pro obousměrnou komunikaci mezi 

jednotlivými ERMS a jejími částmi ESS a AIS byla vytvořena nová sada schémat, které 
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vychází z Národního standardu pro komunikaci mezi ERMS. XSD schéma je v podstatě 

převzaté schéma popisující výměnu dokumentů, spisů a jiných souvisejících objektů mezi 

jednotlivými ESS v rámci komunikace prostřednictvím datových zpráv, je navrţené 

pracovní skupinou dodavatelů ESS a obsaţené v Provozním řádu ISDS. 

Uvedené schéma ess.xsd, obsahuje popis základních objektů ESS (dokumenty, spisy, 

doručení, vypravení, subjekty, apod.), které se mohou stát součástí odeslané datové zprávy 

ze zdrojové  ESS a adresát datové zprávy – cílové ESS můţe uvedené informace pouţít 

k zaloţení obdobných objektů ve své evidenci přijatého podání. V takovémto případě se 

jedná o jednorázovou výměnu informací a není nutné stanovovat další pravidla, která by 

ovšem byla podstatná v případě opakující se výměny informací o daných objektech mezi 

dvěma ERMS. 

3.2.2 Rozhraní spisové služby 

 

Principy nově navrhovaného rozhraní mezi ERMS byly konzultovány a navrţeny společně 

s předními dodavateli ESS a AIS, jak pro lokální agendy, tak téţ i pro centralizované 

agendy. Cílem návrhu rozhraní bylo sjednotit poţadavky na výměnu informací mezi 

ERMS tak, aby bylo mimo jiné umoţněno zapojení lokálních i centrálně provozovaných 

AIS do procesu evidence dokumentů, oboustranné předávání dat mezi AIS a ESS a pouţití 

jednotné řady ČJ. Nově navrhované schéma komunikace mezi ERMS bere jako svůj 

základ Národní standard pro komunikaci mezi ERMS, jejich specifikace a vzájemné 

vazby. Toto schéma bylo rozpracováno do více schémat pro potřeby synchronní a 

asynchronní komunikace, doplňující informace popisující události (procesy) tak, jak 

v daném ERMS vznikaly, kdy vznikaly a kdo je provedl. Dále je zohledněn i způsob, 

jakým jsou si informace mezi ERMS předávány, zda synchronně, či asynchronně.  

Základní předpoklad vychází z toho, ţe ESS je centrální bod při evidenci dokumentů u 

původce a AIS se podílejí na evidenci dokumentů a má moţnost přednostně pracovat 

s objektem v ESS. V rámci komunikace bude prvotní popis procesu a v jeho rámci popis 

dat objektů při dodrţení synchronní a asynchronní komunikace. Události vzniklé v AIS 

budou předávány do ESS sekvenčně, stejně tak AIS bude ESS předávat události týkající se 

evidence dokumentů sekvenčně a ESS bude tyto události zaznamenávat do evidence 

dokumentů. ESS bude podle potřeby předávat AIS informace o událostech, které se týkají 
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objektů z evidence dokumentů zpracovávaných agendou. Týká se to zejména předání 

dokumentu nebo spisu ke zpracování v agendě, informace o vypravení nebo doručení 

dokumentu zpracovávaného agendou. 

ERMS umoţňuje 2 způsoby předávání událostí: 

 Synchronní on-line, 

 Asynchronní dávkové. 

Synchronní on-line předávání událostí se vyuţije typicky v případě lokálních agend a při 

přidělování ČJ a spisových značek z jednotné číselné řady původce. Asynchronní dávkové 

předávání bude vyuţíváno převáţně centrálními agendami. Jednoznačný identifikátor bude 

přidělovat vţdy ten ERMS, který objekt zaeviduje jako první. Ostatní ERMS identifikátor 

převezmou.  Tento identifikátor můţe být úřadem prohlášen za jednoznačný identifikátor 

dokumentu podle zákona č. 499/2004 Sb., a můţe být tisknut na dokumenty ve formě 

čárového kódu.  

V rámci komunikace mezi ESS a AIS byly vytipovány okruhy událostí (procesů) 

předávaných mezi oběma ERMS, a to zejména okruhy pro: 

 Dokumenty, 

 Spisy, 

 Doručení příchozího dokumentu, 

 Vypravení odchozího dokumentu, 

 Elektronické přílohy dokumentů, 

 Oběhové funkce nad dokumenty a spisy, 

 Specifické funkce AIS, 

 Ostatní události, resp. Funkce. 

Rozhraní mezi ERMS definuje jednak obálku pro metadata předávaná ve strukturách podle 

Národního standardu a jednak upřesňuje a doplňuje volitelné specifikace.  
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Schéma ess.xsd (ISDS), jak jiţ bylo výše uvedeno, obsahuje popis základních objektů ESS 

(dokementy, spisy, doručení, vypravení, subjekty, apod.), které se mohou stát součástí 

odeslané datové zprávy ze „zdrojové“ organizace (resp. její ESS) a adresát datové zprávy – 

„cíl“ (resp. jeho ESS) můţe uvedené informace pouţít k zaloţení obdobných objektů ve 

své evidenci pro podporu přijatého podání, počítá také se situací, kdy příjemce/adresát dat 

pouţije tato data pro zaloţení svých (nových) objektů v rámci své ESS a tyto objekty 

začínají u adresáta svůj nový ţivotní proces. 

Upřesnění Národního standardu v navrţeném rozhraní spočívá v upřesnění povinnosti 

volitelných poloţek a doplnění údajů nezbytných pro výkon spisové sluţby úřadu. 

Příkladem upřesnění povinných poloţek je stanovení, ţe spis, dokument, vypravení, soubor 

má právě jeden (dvousloţkový) identifikátor. Podle Národního standardu můţe mít 

dokument libovolný počet identifikátorů. Podle rozhraní ERMS musí mít dokument právě 

jeden identifikátor. 

3.2.3 Transakční protokol 

 

Při práci s dokumenty ve spisové sluţbě je nutné vést záznam o všech operacích 

prováděných s dokumenty. Jako nástroje vyuţíváme transakční protokol, který musí být 

schopen automaticky ukládat údaje o všech operacích prováděných s dokumenty, o 

uţivateli provádějících operace a čase ve kterém byla operace provedena. Důleţitou 

vlastností je i to, ţe později v něm nemohou být prováděny změny. 

 

3.2.4 Workflow 

 

Za nástroje kategorie „workflow“ povaţujeme všechny prostředky, které nějakým 

způsobem podporují zavedené pracovní postupy, dbají na jejich dodrţování, a podle 

moţností i některé jejich části přebírají na svá bedra. Lze za ně povaţovat nástroje pro 

automatizaci, zdokonalování a správu procesů  pomocí nichţ dokáţeme například sledovat, 

kde se právě nachází nějaký dokument či spis nebo zajistit, ţe se konkrétní dokument 

dostane ve správný čas do rukou správného člověka, a ve správný čas je zase opustí. 

Kontroluje, zda zásahy jsou skutečně jen takové, k jakým jsou pověřené osoby oprávněny. 
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Dokáţe vést evidenci všech průběţných změn zpracovávaných spisů, ţádostí, hlídat 

vzájemnou konzistenci těchto změn.  

 

3.3 Centrální evidence žádostí o informace 

 

CEZOI, byla vytvořena v návaznosti na novelu zákona č. 61/2006 Sb., kterou se mění 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

novela zákona ukládá povinnému subjektu zveřejnit způsob umoţňujícím dálkový přístup 

informace poskytovanému ţadateli, a to do 15 dnů ode dne poskytnutí těchto informací 

ţadateli[9]. 

Aplikace byla navrţena jako víceuţivatelská webová aplikace. Klientským programem pro 

přístup k aplikaci je webový prohlíţeč. K vlastnímu vyřízení ţádosti je pouţita technologie 

602XML a celá ţádost se podle příslušných paragrafů vyřizuje v jednom vícesekčním 

XML formuláři. Součástí formuláře jsou i přílohy k ţádosti, jako například wordovské 

dokumenty, obrázky, faxy atd. Pro postupování ţádosti v rámci hierarchické struktury 

úřadu, archivaci a následném vyhledávaní uloţených ţádostí, je pouţit 602SQL Server. 

Samotná webová aplikace je napsána ve skriptovacím jazyce PHP. Pro webovou aplikaci 

lze pouţít libovolný webový server, např. MS IIS, Apache, LANSuite a podporované 

operační systémy jsou Microsoft Windows 2000 a vyšší a Linux. 

Průběh vyřízení ţádosti řídí aplikace, která umoţňuje postupovat ţádost mezi jednotlivými 

stupni řízení v rámci hierarchické struktury úřadu. Aplikace rozděluje ţádosti v rámci 

postupování na celkem 4 sekce: 

 ţádosti k vyřízení – zde se zobrazují právě vyřizované ţádosti, 

 poskytnuté informace – zde se zobrazují ţádosti, které byly vyhodnoceny dle §14 

odst. 5 písm. d), 

 vydáno rozhodnutí – zde se zobrazují informace, které byly vyhodnoceny dle §15, 

 odloţené ţádosti – zde se zobrazují informace, které byly vyhodnoceny dle §14 

odst. 5 písm. a). 
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Aplikace pro vyřízení ţádosti je víceuţivatelská. Uţivatelé se do aplikace přihlašují pod 

svým uţivatelským účtem (jméno/heslo). Uţivatelé jsou rozděleni do tzv. rolí, která jim 

předurčuje určité právo. Role vycházejí z hierarchické struktury úřadu. Ne všechny role 

musejí být vţdy obsazeny a také vyuţity. 

Ţádost pracovník úřadu postupuje na niţší stupeň řízení v rámci hierarchické struktury 

úřadu nebo naopak vrací na vyšší stupeň řízení pomocí tzv. řídících tlačítek, které se 

zobrazí jen pro jednu vybranou ţádost. 

Aby pracovníci úřadu nemuseli neustále sledovat aplikaci a hlídat, zda náhodou jim někdo 

nepostoupil ţádost k vyřízení, aplikace sama pošle emailovou zprávu příslušnému 

pracovníkovi. 

Protoţe v rámci postupování ţádosti lze ţádosti také vracet postupujícímu, aplikace posílá 

dohromady dva druhy emailů, jeden informující pracovníka o tom, ţe mu byla postoupena 

ţádost s takovým evidenčním číslem k vyřízení a druhý email informuje postupujícího, ţe 

mu pracovník postoupenou ţádost vrátil. V rámci postupování ţádosti mezi jednotlivými 

stupni řízení aplikace zaznamenává informaci o kaţdém pohybu ţádosti. Aplikace 

umoţňuje vyhledávat uloţené ţádosti v databázovém serveru dle následujících kriterií: 

Evidenční číslo, číslo jednací, jméno, příjmení, e-mail, adresy, název firmy, IČ firmy, 

předmět ţádosti, poskytnuté informace, datum přijetí ţádosti a odboru vyřizující danou 

ţádost.  

Vlastní vyřízení ţádosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., se provádí v 602XML 

formuláři při jeho editaci. Pracovník, který má v rámci postupování ţádosti právo ţádost 

editovat, se po stisku tlačítka edit zobrazí 602XML formulář s daty dané ţádosti. Po jeho 

editaci pracovník opět odesílá formulář do systému. 

Ţádosti, které byly vyhodnoceny podle §14 odst. 5 písm. d) a tudíţ můţe být poskytnuta 

informace na veřejném webu, posoudí zakladatel a stiskem příslušného tlačítka se vybrané 

informace ze ţádosti přesunou na veřejný web. 
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3.4 Redakční systémy 

 

Redakční systém je někdy také nazýván systém pro správu obsahu (CMS - Content 

Management System). Redakční systém pomáhá automatizovat vytváření, publikování, 

aktualizaci obsahu webových stránek a umoţňuje prostřednictvím jednoduchého editoru 

bez znalostí HTML nebo jiného programovacího jazyka, provozovat webové stránky. 

První část tvoří administrační rozhraní. Tato část je určena pouze pro oprávněné uţivatele a 

slouţí ke správě uţivatelů, změnám vzhledu a přidání či odebírání modulů.  

Druhou část tvoří uţivatelské rozhraní, coţ je návštěvníkům přístupná část webu. Pro 

úplnou správu stačí pouze internetový prohlíţeč. Moţnosti konkrétních redakčních 

systémů se samozřejmě liší, ale prakticky všechny z nich dokáţou spravovat jednotlivé 

uţivatele, kteří mají právo se systémem pracovat, včetně moţnosti přidělení různých 

oprávnění, umoţnit těmto uţivatelům vkládat články v jednoduchém editoru, třídit články 

do jednotlivých kategorií či rubrik a umoţnit procházení i starších článků. Rozšířit 

základní moţnosti aplikace o další moduly přidávající nějakou konkrétní funkčnost a 

udrţet jednotný vzhled všech stránek, coţ přispívá ke snazší orientaci na daném webu.  

Redakční systém umoţňuje uţivatelům přispívat k obsahu webových stránek, mají tedy 

moţnost vkládat informace v jednoduchém editoru. To se navíc děje na základě 

přidělených přístupových práv i stanoveného ţivotního cyklu takového dokumentu - kdo 

jej můţe vytvářet, kdo jej musí vidět a schválit, neţ se objeví veřejně na webu atd. 

Jednoznačným přínosem nasazení redakčního systému je moţnost přispívání více 

uţivatelů, automatizace rutinních činností a snadné udrţení jednotného vzhledu celé 

prezentace společně s moţností kdy je jiţ během práce obsah prezentován alespoň 

přibliţně ve výsledné podobě. 

 

3.4.1 Rozšíření funkčnosti 

 

Hlavní funkcí redakčního systému je tedy editace a publikace článků a je rozšiřována o 

moduly pro správu informací, které mohou se samotnými články více či méně souviset. 
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Takto lze webové stránky obohatit například o ankety, přičemţ ankety mohou být buď 

součástí konkrétního článku, nebo mohou být zobrazeny samostatně. Obdobně lze 

informace na webu rozšířit třeba o zobrazení informací o počasí, o fotogalerii, hierarchicky 

zpracovaný seznam zajímavých odkazů a podobně.  

S velmi širokým výběrem redakčních systému na trhu se můţete setkat i s různou úrovní 

zpracování základních funkcí. Samotným článkům lze přiřadit různé moţnosti. Jednotlivé 

články lze zařadit do různých rubrik, lze také nastavit, jestli článek zveřejnit hned nebo aţ 

od stanoveného data, nebo jej automaticky po uplynutí určité lhůty zase z webu odstranit. 

Řada redakčních systémů také umoţňuje při vkládání článku nastavit příznak, díky němuţ 

se na stránkách objeví třeba aţ po schválení korektorem či editorem. Lze také ke článkům 

přidat hodnocení, diskuze k tématu nebo moţnost zaslání odkazu na článek někomu 

dalšímu apod. 

 

3.4.2 Výběr redakčního systému 

 

V případě potřeby zavedení redakčního systému je potřeba se zaměřit na to, pro jak velký 

počet návštěvníku provoz webu plánujeme. Při velmi velkém počtu často se vracejících 

návštěvníků v jednom okamţiku nás určitě bude zajímat, zda a jak je redakční systém 

škálovatelný, zda podporuje moţnost rozloţení zátěţe na více samostatných serverů či 

jakým způsobem jsou sdílena a replikována data. V takových případech je nutné se zajímat 

i o technické parametry konkrétních redakčních systémů,  

Neméně důleţitá je problematika výběru samotného redakčního systému z pohledu jeho 

ceny, protoţe k dispozici jich je dnes velké mnoţství. K dispozici je několik redakčních a 

publikačních systémů s open source licencemi, tedy zdarma. Komerční systémy pak lze 

pořídit za několik desítek tisíc i o jeden či dva řády dráţ. Vţdy je třeba zváţit co moţná 

nejvíce faktorů. Alternativou můţe být také zakázkový vývoj konkrétní aplikace, ale je 

nutno dodat, ţe vývojové náklady jsou obvykle podstatně vyšší neţ případná cena za 

úpravu existujícího a navíc jiţ prověřeného produktu. V ţádném případě také nelze brát 

pořizovací cenu za cenu konečnou a to ani v případě volně dostupných produktů. Je třeba 

kalkulovat také s náklady na zaškolení uţivatelů, s cenou případné servisní podpory, nebo 
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s placenými zásahy v případě, ţe servisní podpora není k dispozici nebo poţadujeme něco 

nad rámec této podpory. Je nutné také zváţit, jak snadné pro uţivatele bude vkládání 

článků, a zda nevzniknou nadbytečné náklady. Výhodou většiny redakčních systémů je, ţe 

kompletní správa probíhá prostřednictvím webového prohlíţeče, odpadá tak nutnost 

instalace klientských koncových aplikací, případně shánění počítače s nainstalovaným 

klientem, kdyţ je třeba provést nějaké úpravy, jednak prostředí prohlíţeče je uţivatelům 

obvykle dostatečně známé a podstatně se tak sníţí náklady na jejich zaškolení. Záleţí však 

také na moţnostech, které dané prostředí uţivatelům nabízí. 

 

3.4.3 Nevýhody redakčního systému 

 

Redakční systémy na jednu stranu svou jednoduchostí usnadňují rutinní záleţitosti, kaţdý z 

nich má ale určitý řád, který je pak třeba dodrţet. Redakční systém přináší většinou do 

určité míry dané rozvrţení designu, jednotlivých významových bloků a kaţdý zásah do 

této struktury je komplikovaný. Pokud se tedy častěji mění struktura neţ obsah, nebo 

pokud z nějakého důvodu vyţadujeme velmi odlišné rozvrţení jednotlivých stránek webu, 

je vhodné zváţit, zda vůbec redakční systém nasazovat. To se týká například uměleckých 

prezentací, kde je důleţitější forma, neţ samotný obsah.  

 

3.5 Elektronický podpis 

 

Elektronický podpis se pouţívá pro podepisování digitální zprávy, kdy příjemce musí 

identifikovat a ověřit odesílatele zprávy. Podepsání zprávy nemění její vlastnosti, ale 

vytvoří řetězec znaků elektronického podpisu. Tento řetězec znaků můţe být následně 

připojen ke zprávě, nebo můţe být odeslán nezávisle. Elektronický podpis představuje 

malý objem dat, které jsou zašifrovány privátním klíčem odesílatele. Při rozšifrování dat se 

pouţije veřejný klíč odesílatele, který zaručí, ţe data byla zašifrována odesílatelem. 

Elektronický podpis je vytvářen s vyuţitím veřejně dostupných algoritmů a privátního 

klíče a je ověřován odpovídajícím veřejným klíčem.  
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Vytváření elektronického podpisu sestává ze dvou základních kroků. V prvním kroku je 

z vlastní zprávy vytvářena hodnota funkce hash. Tato výsledná hodnota je následně 

v dalším kroku podepsána s vyuţitím privátního klíče odesílatele. Proces podepisování ve 

skutečnosti znamená zašifrování hodnoty hash privátním klíčem. 

Pro vlastní kontrolu podpisu je nezbytné mít k dispozici vlastní zprávu a elektronický 

podpis. Za prvé se ze zprávy vytvoří hodnota funkce hash stejným postupem, jaký byl 

pouţit při vytváření elektronického podpisu. Veřejným klíčem odesílatele se rozšifruje 

hodnota funkce hash v elektronickém podpisu. V případě, ţe se první hodnota funkce hash 

shoduje s rozšifrovanou hodnotou, je prokázáno, ţe zpráva je ta, kterou odesílatel 

podepsal, a ţe nebyla změněna. 

Hodnota funkce hash je sloţena z malého mnoţství binárních dat, definovaného délky 

podle zvoleného hash algoritmu a tato délka se nemění v závislosti na délce vlastního 

dokumentu. Například délka pro algoritmus SHA-1 je 160 bitů, SHA-256 je délka 256 bitů 

o pro SHA-2 je stanovena minimální přípustná délka na 2048 bitů. Hash algoritmus je 

jednosměrná funkce. Z dané výsledné hodnoty has funkce není moţné obnovit původní 

zprávu. Vyhláškou Ministerstva vnitra ČR, je předepsáno pouţívání algoritmů rodiny 

SHA-2 v oblasti elektronického podpisu od 1. 1. 2010. 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, definuje dokument jako písemnou, obrazovou, zvukovou nebo 

jinou zaznamenanou informaci, ať jiţ v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena 

původcem nebo byla původcem doručena. Všechny formy dokumentu povaţuje za 

rovnocenné a nepřiznává některé z forem vyšší úroveň autenticity (pravosti, původnosti, 

hodnověrnosti)[6]. 

 

3.5.1 Kvalifikované časové razítko 

 

Kvalifikované časové razítko je nástrojem, kterým zajišťuje přiřazení aktuálního časového 

údaje k existujícím datům, informacím, souborům atd., je tedy elektronickým důkazem o 

existenci určitého dokumentu v daném čase a spojení nezpochybnitelného časového údaje 
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a konkrétních dat je nezbytné zejména pro účely jejich zpětného ověřování[10]. Jedná se 

tedy o jednoznačné vymezení času vzniku nebo přijetí dokumentu, které má rozhodný vliv 

ne začátek ţivotního cyklu dokumentu. Často bývá toto datum také rozhodné pro začátek 

běhu lhůt stanovených pro vyřízení dokumentu nebo k případnému uplatnění opravných 

prostředků přípustných v řízení ve věci týkající se obsahu dokumentu. 

Kvalifikovaná časová razítka vydává důvěryhodná autorita, na základě ţádosti, ve které je 

obsaţen otisk dat, pro která má být kvalifikované časové razítko vystaveno. Pokud ţádost 

obsahuje všechny poţadované náleţitosti, časová autorita vytvoří odpověď, která obsahuje 

stejný otisk dat doplněný o aktuální doloţitelný časový údaj a zašle ji zpět ţadateli[10].  

Absence časového razítka neznamená, ţe dokument je nepravý. Jejím účelem je právně 

eliminovat omezenou platnost elektronického podpisu. Přítomnost kvalifikovaného 

časového razítka na dokumentu obsaţeného v datové zprávě je však předpokladem, aby 

bylo moţno na dokument aplikovat domněnku pravosti po celou dobu existence 

dokumentu, konstruovanou podle § 69a odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb. certifikátu, 

respektive kvalifikovaného systémového certifikátu vydaného akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních sluţeb, na kterém je zaloţen zaručený elektronický podpis, 

respektive elektronická značka, přičemţ pravostí je míněno, ţe dokument nedoznal změn 

od okamţiku, kdy byl opatřen elektronickým podpisem nebo značkou oprávněné osoby a 

kvalifikovaným časovým razítkem[11]. 

 

3.5.2 Certifikáty 

 

Certifikát je potvrzení certifikační autority, ţe konkrétní osoba podepsala konkrétní 

digitální dokument a s jeho veřejným klíčem lze tento elektronický podpis ověřit, ţe jej 

podepsala právě tato osoba a po té jiţ nebyl dokument pozměněn. Součástí certifikátu je 

například také doba jeho platnosti. Zde je potřeba poznamenat, ţe zvolený algoritmus pro 

podepsání certifikátu nijak neovlivňuje, jakým způsobem budou klíče obsaţené 

v certifikátu pouţity pro podepsání vlastní zprávy. To jaký hash algoritmus pro podepsání 

vlastní datové zprávy bude pouţit, určuje uţivatel, nebo aplikace, která provádí podepsání 

digitálního dokumentu. 
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3.5.3 Šifrování s pomocí algoritmu SHA-2 

 

Vyhláškou Ministerstva vnitra ČR, je mimo jiné ve veřejné správě předepsáno pouţívání 

algoritmů rodiny SHA-2 v oblasti elektronického podpisu a to od 1. 1. 2010. Pro vyuţití 

těchto algoritmů nestačí upravit aplikaci, která data podepisuje tak, aby dokázala vytvořit 

hodnotu funkce hash podle příslušného algoritmu, do celého procesu vstupují další 

komponenty, které musí pracovat s jinou délkou hash hodnoty. Primárně se jedná o 

moduly, Cryptographic Service Providers (CSP), které jsou zodpovědné za podepsání 

hodnoty hash. Tyto komponenty přebírají od aplikací hodnotu funkce hash a s vyuţitím 

šifrovacích mechanismů, které jsou v CSP zabudovány, provedou operaci podepsání. 

V případě, ţe modul CSP neumí s příslušnou délkou hodnoty hash pracovat, dojde 

k programové chybě a data není moţné podepsat zvoleným algoritmem. CSP jsou jednak 

součástí operačního systému, popř. mohou být realizovány jako doplňkové moduly 

realizované jinou firmou neţ výrobcem operačního systému. Pokud tedy příslušný modul 

CSP nebude schopen podepsat hash definovaného algoritmu, pak samotná úprava aplikace 

pro podporu dalších hash algoritmů není dostačující. Rozhodnutí o tom, který CSP modul 

bude podepisující aplikací pouţit, je dáno tím, jaká informace o CSP je uloţena u 

privátního klíče. 

Dalším faktorem je formát, který slouţí pro předání dokumentu a elektronického podpisu. I 

v tomto případě je důleţité, aby komponenty, které připravují výstupní data, byly schopny 

zpracovat, nebo vytvořit výstup s pouţitím příslušných hash algoritmů. V neposlední řadě 

je důleţité, aby operační systém resp. CSP modul dokázal pracovat s certifikáty, které jsou 

podepsány s vyuţitím hash algoritmu rodiny SHA-2, v případě, ţe takový certifikát je 

k dispozici. V předchozí kapitole bylo zmíněno, ţe pro vlastní podepisování dat s vyuţitím 

algoritmů SHA-2 není nutné mít certifikát takto podepsaný. 

Privátní klíč uţivatele, které podepisuje data, musí být spojen s CSP, který podporuje 

podepisování výsledné hodnoty hash z rodiny SHA-2. Splnění této podmínky je spojeno 

s celou řadou kroků, popř. vytvořením specializované aplikace pro spojení privátního klíče 

s příslušným CSP. Umístění privátního klíče není moţné měnit u CSP spojeného s čipovou 

kartou. Výchozí spojení privátního klíče s CSP je ovlivněno jiţ při vytváření ţádosti o 
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certifikát. V závislosti na aplikaci, která vytváří ţádosti, je buď uţivateli umoţněno zvolit 

si příslušný CSP, nebo také ne.  

Příslušný certifikát se následně instaluje do počítače uţivatele. O instalaci se buď postará 

nástroj, pomocí kterého byla ţádost generována, nebo je certifikát importován pomocí 

nástrojů operačního systému. Při importování certifikátu pomocí prostředků Windows není 

moţné ovlivnit, s jakým CSP bude spojen privátní klíč, ale je pouţito výchozí nastavení, 

které bylo u certifikátu nastaveno při generování ţádosti. 

Přestoţe podmínka pro spojení privátního klíče se správným CSP podle popisu vypadá 

velmi problematicky, má několik řešení i pro případy, kdy je privátní klíč spojen s CSP bez 

podpory algoritmů SHA-2. Jednak je moţné vytvořit nástroj, který „přehodí“ privátní klíč 

ke správnému CSP, nebo je moţné tuto situaci ošetřit přímo v kódu aplikace, která si za 

běhu spojí privátní klíč uţivatele se správným CSP.  

3.6 Open source a outsourcing 

 

Pro některé menší úřady nebo instituce je finančně neúnosné nebo z hlediska efektivity 

příliš nákladné pořízení a provozování komerčních informačních systémů. Jako vhodná 

alternativa je moţnost pořízení volně šiřitelného softwaru tzv. open sorce. 

 

Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným 

zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální 

dostupnost - licenci software, která umoţňuje, při dodrţení jistých podmínek, uţivatelům 

zdrojový kód vyuţívat, například prohlíţet a upravovat (na rozdíl od proprietárního 

software)[12]. 

Náklady na pořízení těchto informačních systému jsou nulové, vyţadují však zvýšené 

personální náklady na implementaci a správu systému a nezanedbatelné jsou i náklady na 

školení uţivatelů, tady zaměstnanců úřadu. Další nevýhodou je i nulová technická podpora, 

která tak zůstává plně na zaměstnancích oddělení informatiky a jejich technických 

znalostech. 
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Další moţností sníţení nákladu na provoz IS je moţný pronájem neboli outsourcing. Na 

trhu je v dnešní době velké mnoţství firem nabízejících pronájem technického vybavení, 

aplikační vybavení i sluţeb spojených s provozem informačních technologií. V jejich 

nabídkách je od pronájmu hardwaru přes pronájem aplikaci, aţ po sluţby zkušených 

techniků zajišťujících servis a správu systémů a kvalitní proškolení zaměstnanců. 

Nevýhodami na jedné straně je zajištění bezpečnosti spravovaných dat, které nemohou 

zaměstnanci úřadu dále zajišťovat a jistá závislost na pronajimateli z hlediska připojení 

vlastních aplikací do systému.  

4 Proces převodu dokumentů používaný při zveřejnění 

 

Právní normy definují dokument jako kaţdý písemný, obrazový, zvukový, elektronický 

nebo jiný záznam, ať jiţ v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti 

původce[6]. Dokumenty se mohou vyskytovat v mnoha formátech. Pro účely této práce se 

budu zabývat písemnou (analogovou) formou a elektronickou (digitální) formou 

dokumentu. Řada dokumentů vzniká v analogové formě a jejich následnou konverzí můţe 

vzniknout nový dokument v digitální podobě. Dokument můţe být vytvořen také přímo v 

elektronické podobě. 

 

4.1 Digitalizace dokumentu 

 

Procesem digitalizace vytváříme digitální kopie analogových originálů. Tím vzniká nový 

digitální dokument. Typickým příkladem je naskenování originální písemnosti do 

elektronické formy. Vlastnosti digitální kopie jsou odlišné od originálu, poskytují však 

stejné sdělení a informaci jako originál v písemné podobě. Tento proces má ve svém 

důsledku za výsledek jak zastavení stárnutí písemných dokumentů, ochranu před ztrátou a 

poškozením originálu a lepší a včasnější dostupnost dokumentů. Jako problémová se však 

ukazuje jejich dlouhodobá archivace s ohledem na zajištění neměnnosti a čitelnosti po 

celou dobu a to zejména s ohledem na mnoţství datových formátů dokumentů a ţivotnosti 
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pouţité výpočetní techniky a nosičů dat. Elektronická informace nedegraduje v čase, stárne 

pouze nosné medium a technické prostředky, na kterém je však informace nezávislá. 

4.2 Přípustné formáty používané ve veřejné správě 

 

Z důvodu existence velkého mnoţství datových formátů, bylo nutné zavést určitá pravidla 

pro příjem dokumentů. Obecně lze podat jakýkoli formát dokumentu, pro ISDS jsou 

specifikovány pouze nepřípustné formáty. Omezení nastává aţ s definicí výstupního 

formátu ESS, který je specifikován ve vyhlášce 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu 

spisové sluţby. 

Výstupním datovým formátem dokumentů uvedených v odstavcích 2 aţ 5 se rozumí 

formáty stanovené v těchto odstavcích pro: 

a) formát výstupu z elektronického systému spisové sluţby, 

b) formát dokumentu ukládaného v elektronické spisovně, která je součástí elektronického 

systému spisové sluţby, 

c) formát pro předávání do digitálního archivu. 

2) Formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005) se pouţije jako 

výstupní datový formát statických textových dokumentů a statických kombinovaných 

textových a obrazových dokumentů. 

3) Jako výstupní datové formáty statických obrazových dokumentů se pouţijí 

a) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948), 

b) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 - nekomprimovaný), nebo 

c) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918). 

4) Jako výstupní datové formáty dynamických obrazových dokumentů se pouţijí 

a) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group 

Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818), 

b) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group 

Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172), nebo 

c) formát Graphics Interchange Format (GIF). 
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5) Jako výstupní datové formáty zvukových dokumentů se pouţijí: 

a) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP2 (MPEG-1 Audio Layer 

2), 

b) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP3 (MPEG-1 Audio Layer 

3), nebo 

c) formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM). 

6) Pro výstup z elektronického systému spisové sluţby podle odstavce 1 písm. a) lze 

současně pouţít také jiný datový formát. 

7) Výstupním datovým formátem metadat, jimiţ jsou podle vyhlášky opatřovány 

dokumenty, se rozumí formát XML podle schématu XML, které je přílohou národního 

standardu pro elektronické systémy spisové sluţby[7].  

Pokud datový formát na vstupu neodpovídá těmto poţadavkům, je nutné přistoupit ke 

konverzi dokumentu.   

4.3 Autorizovaná konverze 

 

Není-li doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým 

podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, je opatřen při 

vstupu do spisové sluţby kvalifikovaným časovým razítkem.  

Je-li doručený dokument v digitální podobě opatřen těmito náleţitostmi, ověřuje se 

platnost uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky nebo kvalifikovaného 

časového razítka a platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového 

certifikátu, zaznamenají se údaje o výsledku ověření a uchovávají se spolu s doručeným 

dokumentem v digitální podobě.  

Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádíme postupem zaručujícím věrohodnost 

původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů 

prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být 

zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu. Převádění dokumentu v analogové podobě 

na dokument v digitální podobě a naopak a změnu formátu dokumentu v digitální podobě 

provádíme pouze postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost 
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jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu a 

jsou připojeny údaje, které vznikly při přípravě dokumentu k uchování nebo při převedení 

či změně formátu dokumentu a které jsou pro uchování dokumentu nebo převedení či 

změně formátu dokumentu nezbytné, se nepovaţuje za porušení obsahu dokumentu. 

Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo 

změnou formátu dokumentu v digitální podobě ověří pověřený pracovník platnost 

uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky nebo kvalifikovaného časového 

razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen. Údaje o výsledku ověření a datum 

převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum 

změny formátu dokumentu v digitální podobě zaznamená a uchová je spolu s dokumentem 

vzniklým převedením nebo změnou formátu. 

Dokument v digitální podobě vzniklý převedením z dokumentu v analogové podobě nebo 

změnou formátu dokumentu v digitální podobě doplněný o datum převedení je opatřen 

uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z dokumentu 

v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo svojí 

elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. 

Dokument v digitální podobě se povaţuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným 

elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu 

byla v okamţiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení 

z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo 

osoby odpovědné za provedení autorizované konverze vzniklé z činnosti původců, kteří 

nejsou určenými původci. 

5 Typové úlohy v oblasti publikace informací 

 

Samotný systém zveřejňování informací musí být vţdy v souladu se zákony, avšak kaţdý 

úřad veřejné správy pouţívá vlastní směrnice, kterými upravuje podmínky a způsob 

poskytování informací všem fyzickým a právnickým osobám. Ke zveřejňování informací 

dochází na základě ţádosti, nebo povinným zveřejněním na základě zákonné povinnosti. 
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Občan se tímto způsobem dozvídá o veřejném dění a můţe se ho účastnit. Jako příklad 

jsem si vybral Krajský úřad Ústeckého kraje.   

5.1 Zveřejnění informací na základě žádosti 

 

Ţádost lze podat osobně, kterou dotčená osoba předá na odbor kanceláře hejtmanky, 

oddělení informací a vnějších vztahů, případně na sekretariát věcně příslušného odboru. 

Ţádosti sdělené ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu 

administrativy. Pokud se ţadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby podal 

písemnou ţádost. 

Písemná ţádost se poštou zašle na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje. Dále má ţadatel 

moţnost podat ţádost na formuláři o poskytnutí informace, který je k dispozici 

v informačním centru, v přízemí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Poslední moţností 

podat ţádost o informaci je pouţití faxu nebo elektronickou formu, kterou směřuje ţadatel 

příslušnému odboru, nebo odboru kanceláře hejtmanky. 

Náleţitosti písemné ţádosti: 

a) kterému povinnému subjektu je určena, 

b) uvedení, ţe se ţadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

c) kdo ji činí (fyzická osoba uvede v ţádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu 

místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobyt u, adresu bydliště a 

adresu pro doručování, líši-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro 

doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí téţ 

elektronická adresa. V případě elektronické cesty musí být uvedena i elektronická 

adresa), 

d) předmět ţádosti, který musí být srozumitelný, musí z něj být zřejmé, jaká 

informace je poţadována, nesmí být formulován příliš obecně, 

e) kontakt, kam lze případně poţadované informace zaslat. 
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Povinný subjekt posoudí ţádost a: 

a) bráni-li nedostatek údajů o ţadateli podle § 14, odst. 2 postupu vyřízení ţádosti o 

informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., zejména podle § 14a nebo § 15, vyzve 

ţadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání ţádosti, aby ţádost doplnil; nevyhoví-li 

ţadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ţádost odloţí, 

b) v případě, ţe je ţádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je poţadována, 

nebo je formulována příliš obecně, vyzve ţadatel v lhůtě do sedmi dnů od podání 

ţádosti, aby ţádost upřesnil, neupřesní-li ţadatel ţádost do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy, rozhodne o odmítnutí ţádosti, 

c) v případě, ţe poţadované informace se nevztahují k jeho působnosti, ţádost odloţí 

a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení ţádosti ţadateli, 

d) nerozhodne-li podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., poskytne informaci v souladu se 

ţádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí ţádosti nebo ode dne jejího 

doplnění, je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloţí v této 

lhůtě ţadateli konečnou licenční nabídku. 

Pokud ţádosti nelze, třeba je zčásti, vyhovět, vydá o tom příslušný odbor krajského úřadu 

ve lhůtě pro vyřízení ţádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy je ţádost příslušným 

odborem odloţena pro nesplnění náleţitostí stanoveným zákonem. 

Rozhodnutí o odmítnutí ţádosti musí obsahovat označení odboru, který je vydal, číslo 

jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením 

právních předpisů, podle nichţ bylo rozhodováno, řádné odůvodnění, poučení o místu, 

době a formě podání opravného prostředku a podpis vedoucího odboru. Rozhodnutí se 

vţdy doručuje do vlastních rukou ţadatele. 

Jestliţe věcně příslušný odbor ve lhůtě pro vyřízení ţádosti neposkytl informace či nebylo 

vydáno rozhodnutí o odmítnutí ţádosti, má se za to, ţe bylo vydáno rozhodnutí, kterým 

byly informace odepřeny (tzv. marné uplynutí lhůty). Proti tomuto rozhodnutí lze podat 

odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení ţádosti. 
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Proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení ţádosti. Odvolání se podává u 

odboru, který napadené vydal, a ten jej předloţí k projednání příslušnému odvolacímu 

orgánu. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. 

 

5.2 Neposkytování informací 

5.2.1 Informace nemůže být poskytnuta 

 

a) je-li v souladu s právními předpisy označena za utajenou skutečnost, k níţ ţadatel 

nemá oprávněný přístup, 

b) pokud je označena za obchodní tajemství (viz § 17 zákona č. 513/1991., obchodní 

zákoník, v platném znění), 

c) týká-li se majetkových poměrů občanů, 

d) vztahuje-li se na ni ochrana osobnosti a soukromí (poskytne se jen, stanoví-li tak 

zvláštní zákon nebo s předchozím souhlasem ţijící dotčené osoby), 

e) byla-li předána osobou, jíţ takovou povinnost zákona neukládá, pokud nesdělila, ţe 

s poskytnutím informace souhlasí, 

f) je-li zveřejňována na základě zvláštního zákona (například zákona č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické sluţbě) a v předem stanovených pravidelných období aţ do 

nejbliţšího následujícího období, 

g) byla-li by tím porušena ochrana duševního vlastnictví, stanovená zvláštním 

předpisem (například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/, 

v platném znění), dále viz § 11, odst. 5, 

h) týká-li se probíhajícího trestního řízení, 

i) týká-li se rozhodovací činnosti soudů, 
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j) týká-li se plnění úkolů zpravodajských sluţeb, 

k) týká-li se přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech 

Nejvyššího kontrolního úřadu, 

l) týká-li se činnosti příslušné organizační sloţky Ministerstva financí podle 

zvláštního právního předpisu. 

Ústecký kraj dále neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a 

personálním záleţitostem kraje, informace, které jsou novou informací, jeţ vzniká při 

přípravě rozhodnutí povinného subjektu do okamţiku, kdy je příprava ukončena 

rozhodnutím či usnesením, poté je moţno takovou informaci poskytnout. Dále informace o 

průběhu a projednávání kontrol prováděných cizími kontrolními orgány uvnitř kraje nebo 

kontrolními orgány kraje podle zvláštních předpisů, a to aţ do jejich ukončení. 

 

5.2.2 Opravné prostředky 

 

O odvolání rozhoduje věcně příslušný ústřední orgán státní správy. Odvolání proti 

rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace se podává písemně poštou na 

podatelnu krajského úřadu do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném 

v rozhodnutí). Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, ţe nebyl 

poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, ţe jej podal včas, jestliţe 

tak učinil nejpozději do 3 měsíců od dne oznámení rozhodnutí. O odvolání proti rozhodnutí 

orgánů obcí vyřizuje krajský úřad. Dále krajský úřad rozhoduje o opravných prostředcích 

proti prvoinstančnímu rozhodnutí orgánu státní správy vydaným podle zákona č. 202/1990, 

zákona č. 337/1992 Sb., a na úseku místních daní a poplatků. 

Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy krajského úřadu rozhoduje o odvolání proti 

prvoinstančnímu rozhodnutí orgánu státní správy (ředitel školy\nebo školského zařízení, 

zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) vydaným podle ust. § 165 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 24 odst. 4 písm. a 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
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zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

5.3 Zpracování žádosti pomocí aplikace CEZOI 

 

Zpracování ţádosti v aplikaci CEZOI je moţné dvěma způsoby, které se od sebe liší pouze 

způsobem vyplnění formuláře se ţádostí a evidencí v SS: 

Na základě dokumentu evidovaného ve spisové sluţbě. Dokument se ţádostí je přijat 

centrální podatelnou a zaevidován ve spisové sluţbě, je mu přiděleno číslo jednací a 

jednoznačný identifikátor. Zaevidovaný dokument je v aplikaci Centrální evidence ţádostí 

o informace přidělen ke zpracování pracovníkovi pověřeném zpracováním ţádosti. Ten 

vybere příslušný formulář viz příloha č.1, zadá typ dokumentu a k němu přidá číslo jednací 

z SSL, tím se vyvolá funkce, která k formuláři vyhledá určené dokumenty. Vybere 

příslušný dokument a do formuláře CEZOI převezme automaticky nataţena metadata a 

případné přílohy obsaţené v evidenčním záznamu dokumentu v SS. 

Na základě vyplněného formuláře přímo v aplikaci CEZOI, kdy přímo v aplikaci po 

vyplnění formuláře je tento i s přílohami zaevidován v SSL a odeslán do systému. V SSL 

je zaloţen nový dokument s metadaty převzatými z formuláře CEZOI a zároveň je k 

evidenčnímu záznamu dokumentu ve spisové sluţbě připojena příloha form.zfo s 

uloţeným stavem formuláře v době pořizování ţádosti. Součástí binární přílohy form.zfo 

mohou být i jednotlivé elektronické přílohy k ţádosti. 

Dokument je ve spisové sluţbě moţné pomocí oběhových funkcí SSL přidělit ke 

zpracování jinému pracovníkovi, pověřenému zpracováním zadání. Pověřený pracovník 

předá ţádost k dalšímu zpracování odesláním formuláře do spisové sluţby a do systému, 

tím vyvolá funkci, při níţ bude automaticky zavolána funkce vytvoření odpovědi na 

doručený dokument ve spisové sluţbě. Při této funkci se zároveň vloţí k dokumentu el. 

příloha, formulář formátu ZFO. 

 



Tomáš Budín: Publikace informací ve veřejné správě 

 

 

2010   37 

 

 

5.4 Zpracování odpovědi na žádost CEZOI 

 

Konečnou odpověď vytváří pověřený pracovník ve spisové sluţbě, a to pomocí funkce 

odpověď na doručený dokument. Při vyuţití této funkce je zároveň ve spisové sluţbě 

zaloţen nový spis (pokud jiţ dokument není ve spise zařazen), který bude obsahovat 

původní doručený dokument – ţádost a vlastní dokument – odpověď na ţádost. Odpověď 

na doručený dokument získává stejné číslo jednací, jaké měla původní ţádost (odpověď 

pod jedním ČJ). Pověřený pracovník v aplikaci CEZOI zaznamená odpověď s uvedením 

textového odkazu na ČJ dokumentu evidovaného v SS a připojí přílohu odpovědi 

vypracovanou na základě ţádosti. K navázání spojení se spisovou sluţbou dojde v případě, 

kdy pověřený pracovník uzavírá formulář poskytnutím informace na web. Součástí 

odpovědi je formulář zfo. z aplikace CEZOI.  

Celý proces od podání ţádosti aţ po její zveřejnění je graficky znázorněn v příloze č. 3. 

 

5.5 Zveřejnění na základě zákonné povinnosti 

 

Povinně zveřejňované informace nemají pouze informativní charakter, ale mnohdy hlavně 

účelový. Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/20Z/2010 

ze dne 22. prosince 2010 vyhlásil dotační program „Sport 2011“, kde předmětem podpory 

jsou sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém 

kraji, sportovní soustředění pro děti a mládeţ a reprezentace mládeţe Ústeckého kraje na 

sportovních akcí v ČR a zahraničí.  

Ţadatelé o tento dotační program musí splňovat náleţitosti dané v zásadách pro 

poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, které jsou 

umístěny na webových stránkách Ústeckého kraje. 

Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, moţnosti a postupy při poskytování účelových finančních prostředků 

příjemcům těchto prostředků.  Poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého 
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kraje (dále jen „kraj“) je vedeno snahou podporovat v rámci moţností kraje a v souladu 

s jeho prioritami a v souladu s ustanoveními Smlouvy o zaloţení Evropského Společenství 

a nařízením komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o pouţití článků 87 a 88 

Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie 

L 379 dne 28. 12. 2006 a dalšími závaznými předpisy ES upravujícími poskytování 

podpory všestranný rozvoj území a uspokojování potřeb občanů kraje, a to zejména 

v následujících oblastech: 

1. děti, mládeţ, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity, 

2. aktivity protidrogové politiky a prevence kriminality, 

3. kultura a památková péče, 

4. věda a vzdělávání, 

5. zdravotnictví a sociální sluţby, 

6. ochrana ţivotního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, 

7. podpora a propagace kraje, 

8. poţární ochrana, 

9. přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy, 

10. řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém kraji. 

Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje (poskytovatel) příjemci dotace 

na úhradu části nákladů na realizaci projektu (dotační projekt), který byl předloţen na 

základě výzvy, kterou vypracoval a určeným způsobem zveřejnil kraj (vyhlášení dotačního 

programu) a který byl určeným způsobem vybrán (výběr příjemce dotace). Příspěvkem 

jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje příjemci příspěvku na podporu 

činnosti nebo úhradu části nákladů na realizaci akce, která není podporována v rámci 

vyhlašovaných dotačních programů a která byla vybrána na základě předloţené ţádosti 

(výběr příjemce příspěvku). Příspěvkem podle těchto zásad není příspěvek poskytovaný 
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Ústeckým krajem za účelem zachování a obnovy kulturní památky ve smyslu § 16 zákona 

č. 20/1987., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 18. 1. 2011 na základě vyhlášeného dotačního programu „Sport 2011“, předloţilo 

občanské sdruţení FBC Ústí nad Labem projekt s názvem „Prázdninové soustředění 

mládeţe FBC Ústí nad Labem. Viz příloha č. 1. Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy 

Ústeckého kraje posoudil ţádost a zkontroloval formální náleţitosti a příslušné přílohy, 

kterým jsou: 

1. doklad o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, 

statut, zřizovací listina, ţivnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis 

z registrace ekonomických subjektů, apod.), 

2. doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem 

osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat 

smlouvy), 

3. doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno, 

4. doklady o zřízení běţného účtu u peněţního ústavu (smlouva), 

5. čestné prohlášení o skutečnosti, ţe ţadatel nemá ţádné nesplacené závazky po lhůtě 

splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního 

zabezpečení a zdravotních pojišťoven, o skutečnosti, ţe ţadatel nemá nesplacené 

závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemţ za závazky vůči státním 

fondům se povaţují závazky vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu 

ţivotního prostředí, Pozemkovému fondu, Celní správě; za vypořádání nelze 

povaţovat posečkání úhrady dluţných závazků a o skutečnosti, ţe ţadatel nemá 

ţádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, 

6. čestné prohlášení o obdrţení podpory de minimis – viz Zásady, čl. II, bod 7 (dotace 

je poskytována za vyuţití pravidla de minimis ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 

1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de 

minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníků Evropské unie L 379 dne 

28.12.2006. 
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Došlá ţádost o dotaci byla pracovníkem odboru školství, mládeţe a tělovýchovy 

zpracována a pracovník zjistil všechny administrativní postupy spojené s realizací 

dotačního programu a provedl kontrolu formální správnosti a písemně je předloţil dne 24. 

2. 2011 Komisi pro sport a tělovýchovu. Komise předloţila stanovisko k hodnocenému 

projektu, včetně kompletního seznamu projektů s doporučenou výší dotací. O hodnocení 

projektů byl sepsán protokol, který byl podepsán všemi přítomnými členy hodnotící 

komise.  

Rada Ústeckého kraje dne 16. 3. 2011 č. usnesení 40/73R/2011 rozhodla dle ust. § 59 odst. 

2 písm a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí neinvestiční dotace na projekty 

právnickým a fyzickým osobám.  

Florbalový klub s názvem FBC Ústí nad Labem, o.s.  byl  písemně vyrozuměno o přidělení 

dotace a byl mu elektronicky zaslán návrh smlouvy. Ostatní výsledky rozdělení dotací 

fyzickým a právnickým osobám, byly vyvěšeny na webových stránkách kraje viz příloha 

č.4.  

6 Závěr 

 

Samotný systém zveřejňování informaci je dostatečně moderní a skýtá dostatek 

technických prostředků k vyřizování ţádosti o informace a následné publikování na 

webových stránkách veřejné správy. Občan má dostatek moţností vyuţít tyto zveřejňované 

informace, ne vţdy však svých práv dostatečně vyuţije, coţ vyplývá z výročních zpráv 

dotčených úřadů státních nebo samosprávných celků. Celková komunikace občana se 

zmiňovanými úřady má vzestupnou tendenci. Mnoţství výstupů, které je zveřejňováno na 

jejich webových stránkách se stále zvyšuje a úřady pochopily, ţe vyuţitím informačních 

technologií lze občana informovat o dění i nad rámec legislativní povinnosti. Občan tak 

můţe vyuţít plánované cyklotrasy, připravované kulturní či společenské akce. Na druhou 

stranu má moţnost být včas informován o případných vyhlášených dotačních programech, 

konkurzních řízení či veřejných draţbách.  
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Softwarových prostředků je dostatečné mnoţství, bohuţel rozpočty orgánů státní správy či 

samosprávy jsou mnohdy na hranici udrţitelnosti a tudíţ ne kaţdá obce, škola, domovy pro 

seniory či divadla, zřizovaná obcí či krajem, si můţou dovolit zakoupit komerční produkty 

informačního systému. Existuje i alternativní moţnost produktů Open source. Stejně tak si 

mohou informační systém i sluţby s ním spojené, pronajmout formou outsourcingu.    

Vytvoření vzájemně komunikujících informačních systémů veřejné správy není pouze 

technický, ale především legislativní problém. Data obsahující osobní údaje musí být 

adekvátně legislativně i technicky chráněna proti zneuţití.  

Díky elektronickému podpisu získala fyzická nebo právnická osoba moţnost se 

identifikovat vůči orgánům státní správy. Zjednodušila se a hlavně urychlila komunikace 

mezi subjektem strojícím mimo veřejnou správu a vně tohoto systému. 

Český statistický úřad kaţdoročně zveřejňuje statistické údaje o vyuţívání informačních 

technologií ve veřejné správě. Z jednotlivých průzkumů je patrné, jak menší obce reagují 

na nové informační technologie, jak vzrůstá potřeba vytvořit si vlastní webové stránky, 

nárůst vyuţívání internetu ve vztahu ke státní správě atd. 

Informační systém v ČR se vstupem do Evropské unie bylo nutné zefektivnit a legislativně 

ošetřit. Nesmíme opomenout hlavně lidský faktor, kde informační a uţivatelské dovednosti 

pracovníků veřejné správy byly značně omezené a zastaralé. Díky modernějším 

technologiím ve veřejné správě a díky profesionálnímu proškolení, můţe úředník či 

zaměstnanec data cíleně zpracovávat, filtrovat a přenášet. 
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Zakladatel    Ostatní role 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZOI 

Spisová služba 

WS služba 

Vydat rozhodnutí nebo 

odmítnout žádost  

Poskytnout informaci  

Postupování žádosti mezi jednotlivými stupni řízení  

čj  

Formulář se eviduje ve 

spisové službě 
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