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1 Úvod 

Projekt informačního systému datových schránek je významný krok v oblasti 

elektronizace státní správy. Snahou elektronizace státní správy je zpřístupnit 

informace orgánů státní správy a samosprávy občanům i sobě navzájem. Využitím 

současných informačních a komunikačních technologií má elektronizace napomoci 

časové a finanční úspoře a také ke snížení administrativní zátěže veřejné správě, 

firmám i občanům. Základní myšlenkou pro spuštění projektu „Informační systém 

datových schránek“ je vytvoření takového právního prostředí, ve kterém bude 

elektronický dokument rovnoprávný dokumentu papírovému. Projekt datových 

schránek se zásadně projeví v efektivnosti a transparentnosti všech organizací 

veřejné správy a také v organizacích, které s veřejnou správou komunikují. 

Projekt datových schránek od svého začátku provází různé komplikace. Jednou 

z hlavních příčin je to, že tento projekt je revoluční, a nebyl nikde ve světě realizován. 

Další příčinou komplikací je technologická nepřipravenost systému datových 

schránek a krátká doba na přípravu zúčastněných stran před spuštěním projektu. 

Daly by se uvést ještě další příklady komplikací jako legislativní nedostatky, 

problematika časových razítek, ověření integrity elektronicky podepsaného 

dokumentu a jeho následná konverze nebo otázky bezpečnosti přístupu. Cílem této 

diplomové práce však není poukazovat na nedostatky a problémy informačního 

systému datových schránek nebo tyto nedostatky nějak podrobněji analyzovat. 

Předmětem diplomové práce je vývoj a implementace aplikace, která má sloužit pro 

manipulaci s informačním systémem datových schránek. Základním stavebním 

kamenem aplikace je práce s rozhraním ISDS, které je řešeno webovými službami. 

Aplikace bude založena na technologii .NET frameworku. Dílčím cílem diplomové 

práce je porozumět problematice spjaté s informačním systémem datových 

schránek.  

Diplomová práce se skládá z několika částí. První část se zabývá základním 

vymezením pojmů z oblasti eGovernmentu v České republice. Ve druhé části jsou 

charakterizovány základní pojmy, které se týkají problematiky informačního systému 

datových schránek a problematiky související s užitím datové schránky jako jsou 

elektronická konverze dokumentů, platnost dokumentů, kryptografie a elektronická 

spisová služba. Třetí část diplomové práce se zabývá vývojem klienta pro datové 
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schránky, analýzou požadavků aplikace, charakteristikou technologií použitých  

při tvorbě aplikace, návrhem a ukázkou aplikace. Poslední část (Zhodnocení 

navrhovaného řešení) se zabývá hodnocením navrhovaného řešení a nástinem 

možných zlepšení či rozšíření. 
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2 eGovernment a datové schránky 

2.1 Informační společnost 

Součástí informační společnosti jsou všichni lidé. Každý člověk se stává zdrojem  

i adresátem informací. Na základě informací a jejich účinků si lidé vytvářejí své 

postavení a sociální vazby ve společnosti a tím utvářejí informační společnost. 

V obecném slova smyslu je informační společnost každá společnost, protože 

podstatou společnosti je mnohosměrný tok jednorázových nebo souhrnných 

informací mezi lidmi za účelem vytvoření nové informační hodnoty. S rostoucí mírou 

získaných empirických zkušeností a teoretických poznatků roste potřeba jejich šíření 

ve společnosti, s čímž souvisí také podmínky uchování a předávání informací. (1) 

Definice: Informační společnost je společnost založená na integraci informačních  

a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, 

že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů  

a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními 

informačními a komunikačními technologiemi. (2) 

V součastné společnosti stále roste úloha a význam práce s informacemi a opírá se 

o shromažďování, uchování, využívaní a předávání informací. Je  založena  

na rozvoji a implementaci informačních a komunikačních technologií. Podstatným 

rysem takové společnosti je vytvoření globální sítě poskytující velké množství dat. 

Využívaní technologických prostředků ve způsobu zpracování a možnost zpracování 

informace charakterizuje informační společnost v aktuálním slova smyslu. (3)  

Pojem informační společnost je v současné době charakterizován: 

 podstatným využíváním digitálního zpracování, uchování a přenosu informací. 

Informace zpracovaná v digitalizované podobě je předurčena k nejširšímu 

použití 

 využíváním moderních informačních technologií a digitální komunikace 

 přímou účastí politických struktur na určení koncepce stanovení jejích cílů, 

zásad dosažení cílů a budování včetně vytvoření právní, finanční  

a společenské podpory realizace její koncepce. Budování informační 
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společnosti se v různých podobách objevuje jako důležitá součást vládních 

programů všech rozvinutých zemí celého světa (1) 

2.2 Politika informační společnosti 

Politika informační společnosti představuje soubor procesů a pro ně 

charakteristických metod a nástrojů, na jejichž základě, resp., s jejichž pomocí je 

budována informační společnost a prosazovány její zájmy a cíle. Jedním z nástrojů 

budování informační společnosti je  eGovernment.  

2.3 Vymezení pojmu eGovernment 

Samotné slovo eGovernment pochází z anglického spojení slov electronic 

government, což doslova v češtině znamená elektronické vládnutí. V podstatě jde  

o umožnění komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě  

a elektronizací veškerých procesů s tím souvisejících.  

Pojem eGovernment lze definovat jako transformaci vnitřních a vnějších vztahů 

veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem 

optimalizovat interní procesy. (4) Jeho cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější 

poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti 

veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům. Jeho smyslem a funkcí je 

zjednodušení provádění úkonů orgánů veřejné moci, dosažení větší efektivity  

při vynaložení menších finančních prostředků a poskytnutí lidem většího komfortu  

při jednání se státem a jeho orgány. V České republice je tato činnost v kompetenci 

Ministerstva vnitra České republiky. (5)  

eGovernment můžeme rozdělit podle vztahu komunikujících stran do 3 skupin: 

 komunikace mezi subjekty veřejné správy (government-to-government) 

 komunikace mezi veřejnou správou a občanem (government-to-citizen) 

 komunikace mezi veřejnou správou a firmami (government-to-business) (6) 

2.4 eGON 

eGON, symbol eGovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve 

kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. 

(7) 
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 ě+ 

Obrázek 2.1 eGON jako živý organismus (7) 

 

Existenci a životní funkce eGONa zajišťují:  

 Prsty: Czech POINT - soustava snadno dostupných kontaktních míst 

 Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné 

správy zajišťující bezpečný přenos dat 

 Srdce: Zákon o eGovernmentu - zákon o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi č.300/2008 Sb. 

 Mozek: Základní registry veřejné správy- bezpečné a aktuální databáze dat 

o občanech a státních i nestátních subjektech (7) 

2.4.1 Zákon o eGovernmentu 

EGA čili zákon o eGovernmentu. Zákon o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 19. 8. 2008 jako zákon 

č.300/2008 Sb. Tento zákon, někdy též nazývaný zákon o eGovernmentu nebo 

eGovernment Act, nabyl účinnosti od 1. července 2009. 

Cílem zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou 

komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Rovněž se jím umožní 

vedení elektronických spisů ve správních řízeních. 

Klíčový institut pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikaci s orgány 

veřejné moci, představují datové schránky, jejichž informační systém zabezpečuje 
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doručení úředních zpráv v elektronické podobě. Druhým klíčovým prvkem zákona  

o elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů, tedy převedení 

dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo 

převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do listinného a zároveň ověření 

shody jejich obsahu a připojení ověřovací doložky. (8) 

2.4.2 Czech POINT  

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Cílem 

projektu je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím 

jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných  

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

písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu 

správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních 

orgánů. (7) 

2.4.3 Komunikační infrastruktura veřejné správy 

Komunikační infrastruktura veřejné správy neboli KIVS představuje sjednocení 

různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě. KIVS zajišťuje 

bezpečný přenos dat a nastavení jednotlivých procesů komunikace mezi 

zúčastněnými subjekty. Základem této infrastruktury je tzv. centrální místo služeb. 

Zajišťuje vzájemné řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné správy, dále 

zajišťuje komunikaci těchto subjektů s jinými subjekty prostřednictvím sítí, jakými jsou 

Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří logické místo propojení 

jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS. 

(7) 

2.4.4 Základní registry veřejné správy 

Centrální registry veřejné správy jsou jedním z pilířů elektronizace veřejné správy. 

Řeší potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových 

databází. Systém registrů bude naplno spuštěn od 1. července 2012. Zásadním 

prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Ve své podstatě jde  

o údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách 

se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. 
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Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat 

po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, například při změně 

jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech. Data v registrech 

budou chráněna proti zneužití používáním základních a z nich odvozených 

agendových identifikátorů. Platí pravidlo, že ze základního identifikátoru lze odvodit 

identifikátor agendový, ale ne naopak. Tento systém identifikace občana bude 

bezvýznamový, odpadne tak používání rodného čísla jako jediného identifikátoru 

osoby, z kterého bylo možno zjistit např. rok narození nebo pohlaví. 

 

Obrázek 1.1 Fungování systému základních registrů (9) 

 

Základní registry budou celkem čtyři: 

1. ROB (registr obyvatel) - obsahující základní údaje o občanech a cizincích  

s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo 

narození a úmrtí, státní občanství. 

2. RPP (registr práv a povinností) - obsahující referenční údaje o působnosti 

orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, 

informace o změnách provedených v těchto údajích apod. - slouží jako 

garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých 

registrech. 

3. ROS (registr osob) - obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících 

fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako 

jsou občanská sdružení a církve. 
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4. RUIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) - spravující údaje  

o základních územních a správních prvcích. (6) 

2.4.5 Legislativa vztahující se k eGovernmentu 

Realizační fázi při tvorbě eGovernmentu podmiňují legislativní úpravy. Výčet přijatých 

právních norem obsahují následující právní předpisy: 

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

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů 

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

s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se 

zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) 

 Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní 

 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 č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech 

veřejné správy 

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

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. 

 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

 Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě  

a o změně některých zákonů 

 Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované 

konverze dokumentů 

 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek (10)  
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3 Základní informace o datových schránkách a informačním 

systému datových schránek (ISDS) 

3.1  Informační systém datových schránek 

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, 

který obsahuje informace o datových schránkách a jeho uživatelích. Správcem 

informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky. 

Provozovatelem Informačního systému datových schránek je Česká pošta s. p. jako 

držitel poštovní licence. Dodavatelem systému je společnost Telefonica O2, která jej 

provozuje ze svých datových center. Společnost Software602 je subdodavatel 

Telefonica O2, kde se podílela na návrhu architektury, realizaci transakčního jádra 

s rozhraním webových služeb, návrhu formulářového rozhraní pro portálové aplikace 

a následně na poskytování průběžné technické podpory a call centra. V rámci 

projektu se podílela na koordinaci dodávek ostatních subdodavatelů (kompletní 

hardware a software architektura s monitoringem, správa identit s adresářovými 

službami a portálové aplikace). (11)  

ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona 365/2000 Sb. Je 

určen k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci navzájem (povinně), mezi 

orgány veřejné moci a právnickými osobami (povinně), orgány veřejné moci  

a podnikajícími fyzickými osobami či fyzickými osobami (volitelně). Je určován  

k provádění úkonů od právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických 

osob směrem k orgánům veřejné moci. 

3.2 Transakční jádro systému ISDS 

Společnost Software602 navrhla distribuovaný systém, který podle požadavků 

zátěže systému umožňuje postupné zapojování jednotlivých serverů. Vlastní jádro 

zajišťuje provoz celého systému od vytváření schránek až po výměnu jednotlivých 

zpráv v souladu se zákonem a vyhláškami. Jádro provádí kontroly uživatelů proti 

ISEO (Informační systém evidence obyvatelstva), podepisování zpráv časovou 

značkou České pošty, kontrolu zpráv proti škodlivému obsahu, doručování fikcí, 

generování informačních zpráv, generování přístupových údajů a hesel a komunikaci 

s informačními systémy České pošty. ISDS čerpá data z řady informačních systémů, 
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jako jsou  zejména Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR a Živnostenský 

rejstřík Ministerstva obchodu ČR. ISDS je úzce provázán se systémem Czech 

POINT, díky čemuž je možné žádat nejen o zřízení datové schránky, ale též řešit 

žádosti o nové přístupové údaje nebo konverzi z elektronické do listinné podoby na 

kontaktních místech Czech POINT. Celý systém byl vytvořen tak, aby nad ním bylo 

možno vytvářet nadstavbové aplikace prostřednictvím otevřeného rozhraní webových 

služeb. V krátké době tak řada dodavatelů externích aplikací připravila napojení na 

spisové služby, informační systémy, ERP, DMS  i emailové servery. (11) 

3.3 Co je datová schránka 

Datová schránka je elektronickým úložištěm, tedy datovým prostorem, který je 

vyhrazen právě pro orgán veřejné moci nebo právnickou osobu nebo podnikající 

fyzickou osobu nebo pro fyzickou osobu, kam jsou orgány veřejné moci doručovány 

datové zprávy, kde jsou prováděny úkony vůči orgánům veřejné moci. (12) 

Jinými slovy datová schránka je vlastně elektronické úložiště pro datové zprávy. 

Můžeme ji přirovnat k elektronické obdobě zásilky do vlastních rukou. Slouží pro 

příjem korespondence od orgánů veřejné moci a také pro odesílání korespondence 

orgánům veřejné moci a od 1. ledna 2010 také ke korespondenci mezi soukromými 

subjekty navzájem. Ačkoliv celý systém datových schránek může na první pohled 

připomínat klasickou elektronickou poštu, není tomu tak. Klasická elektronická pošta 

je vlastně systémem negarantovaným, zatímco ISDS je systémem se zabezpečeným 

a garantovaným způsobem používání. Pokud se do ISDS vloží nějaká zpráva, ISDS 

zajistí opatření této zprávy a jejích eventuálních příloh časovým razítkem  

a elektronickou značkou, postará se o spolehlivé doručení do cílové datové 

schránky, generuje potvrzení o doručení atd. Odesilatel této zprávy se tedy 

spolehlivě dozví, zda byla jeho zpráva doručena a kdy byla přečtena. A na druhé 

straně příjemce má záruku, že odesílatel zprávy je skutečně tím, za koho se vydává. 

(13) 

Od 1. 11. 2009 povinně musí tento systém využívat právnické osoby a orgány 

veřejné moci. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Orgány 

veřejné moci jsou pak povinny vůči nim využívat datových schránek. Fyzickým 

osobám žádná takováto povinnost nevyplývá, mohou nadále využívat oba typy 

komunikace, tedy elektronickou i listinnou. Datové schránky nejsou povinné ani pro 
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podnikající fyzické osoby. Výjimkou tvoří advokáti, daňoví poradci, insolvenční 

správci, notáři a exekutoři, jimž po uplynutí přechodného období bude schránka 

zřízena automaticky. Zatím není možná komunikace mezi fyzickými osobami ani 

mezi právnickými navzájem. (14)  

Podobné systémy, jako jsou datové schránky v České republice, můžeme nalézt 

i v jiných zemích EU, ale právě povinnost ze zákona datové schránky využívat 

veřejnou správou a právnickými osobami je v ČR unikátní. V tomto směru 

zaznamenává Česká republika opravdové prvenství. České datové schránky vyšly  

z rakouského modelu distribuce zprávy. Tento rakouský model ale funguje 

především uvnitř veřejné správy. O podobném systému jako v ČR již uvažuje 

Německo, Estonsko podobný model rozpracovává. Rakousko má v provozu podobný 

systém jako jsou datové schránky v ČR, s tím rozdílem, že systém je nepovinný. (15)  

3.3.1 Druhy datových schránek 

Datová schránka právnické osoby - povinná pro právnické osoby zapsané 

v obchodním rejstříku. 

Datová schránka orgánu veřejné moci  - povinná pro centrální orgány, kraje, obce, 

městské části, Českou televizi, Český rozhlas, zdravotní pojišťovny, samosprávné 

komory.  

Datová schránka fyzické osoby podnikající - povinná pro advokáty, daňové 

poradce (ze zákona až za 3 roky) a insolvenční správce, zřízena ministerstvem vnitra 

na žádost do 3 dnů. 

Datová schránka fyzické osoby – občan si ji může zřídit několika způsoby: 

 vyplní žádost o zřízení datové schránky na internetu a podepíše ji před 

úředníkem na pracovišti Czech Pointu nebo  

 vyplní žádost přímo na Czech Pointu před úředníkem nebo  

 zašle žádost elektronicky na MV ČR – nutný elektronický podpis nebo 

 zašle žádost písemně na MV ČR – nutný ověřený podpis (16) 
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3.4 Datová zpráva  

Datovou zprávou se rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro 

elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích používaných při 

zpracování a přenosu dat elektronickou formou. (17) Obsah datové zprávy je na 

vstupu do tohoto systému zašifrován a je rozšifrován až na jeho výstupu. Jediné, co 

Informační systém datových schránek vidí, jen to, co je napsáno na obálce datové 

zprávy, tedy zejména informace o odesílateli a příjemci. ISDS vede pouze informace 

o tom, kdy kdo komu něco posílal, ale nemůže vést záznam o obsahu komunikace. 

Datová zpráva je přijatý nebo vytvořený dokument určený k elektronickému poslání 

do datové schránky. Datová zpráva má tzv. obálku a obsah. Obálkou jsou údaje  

o příjemci, druh doručení, právní titul a věc. Obsahem může být jedna nebo více 

elektronických příloh v datových formátech povolených v prováděcím předpisu (např. 

pdf, PDF/A, xml, rtf, doc). Přehled povolených datových formátů je uveden  

v příloze A. 

3.4.1 Dokument 

Pro definici tohoto pojmu je potřeba vycházet ze zákona o archivnictví a spisové 

službě. Tento dokument definuje dokument jako každou písemnou, obrazovou, 

zvukovou nebo jinou zaznamenanou informaci, ať už v podobě analogové či digitální, 

která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. 

3.4.2 Formáty datové zprávy a dokumentu  

Datová zpráva je tvořena obálkou a obsahem. Celkovou strukturu datové zprávy 

určuje příloha provozního řádu. Obsah datové zprávy tvoří jedna nebo více příloh.  

Přípustné formáty konverze stanovené vyhláškou jsou:  

 na vstupu: pdf (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A 

(Portable Dokument Format/Archive)  

 na výstupu: pdf verze 1.7 a vyšší. 

3.4.3 Doba uchování datové zprávy 

ISDS uchovává datovou zprávu po dobu 90 dnů od doručení do datové schránky 

příjemce. Příjemce si tedy bude muset zprávy archivovat. Nedoručenou datovou 
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zprávu bude ISDS uchovávat po neomezenou dobu. Provozovatel má právo takové 

zprávy po 90-ti dnech od fikce doručení přemístit do off-line datového úložiště, 

ze kterého lze zprávu na žádost uživatele vrátit zpět do datové schránky. (18)  

3.4.4 Poštovní datová zpráva 

Poštovní datová zpráva je služba určena pro soukromoprávní komunikaci, tedy 

pro vzájemné komunikace mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami 

a právnickými osobami. Tuto službu lze využít nejen k takzvané úřední komunikaci 

ale je vhodná v případech, kdy účastníci komunikace požadují dodání dokumentu 

právně prokazatelným způsobem. 

3.4.5 Fikce doručení, změna hesla 

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

okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako 

u listovních zásilek funguje fikce doručení. Tzn., nepřihlásí-li se nikdo do datové 

schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pokud 

ve stanovené lhůtě nikdo nevyzvedne datovou zprávu z datové schránky z důvodu 

dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, může požádat o prominutí 

zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy vznikla překážka, která podateli bránila 

úkon učinit). 

3.5 Konverze dokumentů 

3.5.1 Autorizovaná konverze dokumentů 

Jedná se o převod dokumentu z elektronické do papírové podoby a naopak, ověření 

shody obsahu těchto dokumentu a připojení ověřovací doložky. To znamená, že se 

jedná o změnu formy dokumentů při zachování autentičnosti a integrity mezi 

převáděným dokumentem a výsledným dokumentem. Dokument získaný konverzí 

má stejné právní účinky jako ověřená kopie. Správní poplatek za konverzi na žádost 

činí 30 Kč za každou započatou stránku.  

Autorizovaná konverze se skládá z těchto kroků: 

 převod dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak 
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 ověření shody vstupu a výstupu 

 přidání ověřovací doložky 

Zákon č. 300/2008 Sb. rozlišuje provádění autorizované konverze dokumentů na 

žádost a provádění autorizované konverze dokumentů z moci úřední, kterou provádí 

orgán veřejné moci pro výkon své působnosti. Autorizovanou konverzi na žádost 

provádějí především kontaktní místa veřejné zprávy. Postup při provádění konverze 

má drobné odchylky. Konverzi z moci úřední lze provést i v případě, že datová 

zpráva nebyla podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo označen 

uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil. Oba typy 

konvertovaných dokumentů mají stejné právní účinky. (1)  

3.5.2 Neautorizovaná konverze dokumentů 

Zákon o ní nehovoří. Bude sloužit zejména pro potřebu úřadů a pojem spíše vychází 

z oblasti archivnictví a spisové služby. Představuje činnost, kdy dojde pouze 

k převodu dokumentu, ovšem výsledný dokument nemá povahu ověřené kopie.  

3.5.3 Ověřovací doložka 

Ověřovací doložka v sobě nese základní informace o autorizované konverzi. Přesný 

obsah ověřovací doložky je dán § 25 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ověřovací doložka se připojuje ke 

konvertovanému dokumentu bezodkladně poté, co je ověřena shoda výstupu se 

vstupem. Ověřovací doložku automaticky vytváří systém Czech POINT při procesu 

konverze. Ověřovací doložka připojená ke konvertovanému dokumentu zaručuje 

správnost a legitimnost dokumentu. Každá varianta konverze (z elektronické do 

listinné a z listinné do elektronické) má svá specifika a proto je ověřovací doložka u 

každé varianty odlišná a obsahuje jiný typ informací. 

Ověřovací doložka z listinné do elektronické podoby obsahuje následující údaje: 

 název subjektu, který konverzi provedl 

 pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených 

konverzí 

 údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu 

 údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup 
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 údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo 

embossing,suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo 

jiný zajišťovací prvek 

 datum vyhotovení ověřovací doložky 

 jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla 

Ověřovací doložka z elektronické do listinné podoby obsahuje následující údaje: 

 název subjektu, který konverzi provedl 

 pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených 

konverzí (úložiště ověřovacích doložek) 

 údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu 

 údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup 

 datum vyhotovení ověřovací doložky 

 údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým 

podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo 

kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, 

nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná 

elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele 

certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný 

systémový certifikát vydal 

 datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného 

časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele 

certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, byl-li vstup 

kvalifikovaným časovým razítkem opatřen 

 otisk úředního razítka, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která 

konverzi provedla (19) 

3.6 Platnost dokumentů 

S provozem datových schránek souvisí potřeba elektronických certifikátů, tj. 

elektronický podpis, elektronická značka a časové razítko. Legislativa přímo říká, že 

dokumenty odesílané prostřednictvím datové schránky musí úřad jako OVM 

podepisovat uznávaným elektronickým podpisem. Dokument musí obsahovat doklad 

o autentičnosti odesílatele a samotného obsahu dokumentu. Kromě toho je uznávaný 
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elektronický podpis přímo vyžadován některými dalšími právními předpisy, 

především správním řádem a zákonem o správě daní a poplatků. 

3.6.1 Elektronický podpis (e-podpis) 

Elektronický podpis (zkráceně e-podpis) je jeden z hlavních nástrojů identifikace 

a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. Obsahuje elektronické 

identifikační údaje autora elektronického dokumentu. Jedná se tedy o informaci, 

která je připojena k elektronickým dokumentům z důvodu identifikace odesílatele 

příjemci. Elektronický podpis je v legislativě zakotven Zákonem č. 227/2000 Sb. 

(zákon o elektronickém podpisu). Elektronický podpis existoval a byl využíván již 

před nástupem projektu datových schránek. Při nástupu datových schránek se stal 

jejich nepostradatelnou součástí. 

Elektronický podpis se využívá pro podepsání elektronických dokumentů. Všechny 

dokumenty lze převést z papírové podoby na dokumenty elektronické a všechny 

podpisy je možné převést na jejich elektronickou, digitální formu. Podepisovat 

i ověřovat podpisy lze takto nesrovnatelně rychleji a efektivněji.  (20) 

3.6.2 Zaručený elektronický podpis 

Zaručený elektronický podpis je e-podpis, který zpravidla kryptografickými metodami 

zaručuje integritu dokumentu (důkaz, že dokument nebyl pozměněn) a autentizaci 

podepsaného (ověření původnosti). Pro některé účely je navíc vyžadován zaručený 

elektronický podpis pouze s předepsanými typy certifikace, tedy „založený na 

kvalifikovaném certifikátu“.  

Zaručený elektronický podpis dokumentu zajišťuje: 

 autenticitu – lze ověřit původnost (identitu subjektu, kterému patří elektronický 

podpis) 

 integritu – lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není 

úmyslně či neúmyslně poškozen 

 nepopiratelnost – autor nemůže tvrdit, že podepsaný elektronický dokument 

nevytvořil (např. nemůže se zříct vytvoření a odeslání výhružného dopisu) 

 může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání 

dokumentu (21) 
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Rozdíl mezi obyčejným a zaručeným elektronickým podpisem můžeme pro příklad 

přirovnat k rozdílu mezi úředně ověřeným a neověřeným vlastnoručním podpisem. 

(22) 

3.6.3 Elektronická značka 

Elektronická značka je po technické stránce totéž co elektronický podpis. Liší se její 

právní stránka. Zatímco elektronický podpis může vytvářet pouze konkrétní fyzická 

osoba, elektronickou značku mohou vytvářet i zařízení a aplikace. Elektronická 

značka je určena pro různé výstupy z informačních systémů, z fakturačních systémů 

nebo různých objednávkových systémů apod. (23) Zákon o elektronickém podpisu 

tento pojem chápe jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové 

zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které splňují následující požadavky: 

 jsou jednoznačně spojeny s označující osobou a umožňují její identifikaci 

prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu 

 jsou vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření 

elektronických značek, které označující osoba může udržet pod kontrolou 

 jsou k datové zprávě připojeny tak, že je možné zjistit jakoukoliv následnou 

změnu dat (1) 

Uznávána elektronická značka je elektronická značka založená na kvalifikovaném 

systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních 

služeb. 

3.6.4 Časové razítko 

Kvalifikované časové razítko je nástrojem, který hodnověrným způsobem zajišťuje 

přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům atd. 

Kvalifikované časové razítko je tedy elektronickým důkazem o existenci určitého 

dokumentu v daném čase. Spojení nezpochybnitelného časového údaje a 

konkrétních dat je nezbytné zejména pro účely jejich zpětného ověřování. 

Kvalifikovaná časová razítka vydává důvěryhodná autorita, důvěryhodná třetí strana, 

na základě elektronické žádosti v normalizovaném tvaru. (24) Kvalifikované časové 

razítko nese stejné bezpečnostní atributy jako kvalifikovaný certifikát a lze na něj 

pohlížet jako na dokument stejné důvěryhodnosti. Klíčovým faktorem důvěryhodnosti 

poskytovatelů služeb časových razítek (TSA) je přesný garantovaný čas, který je 
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vkládán do časového razítka. Je důležité, aby autorita mohla průkazným způsobem 

doložit přesnost a synchronizaci časového zdroje. (1) Hash hodnota představuje 

datový řetězec pevné délky, který jednoznačně charakterizuje text dokumentu. 

 

 

Obrázek 3.1 Schéma časového razítka (1) 

3.6.5 Certifikační autorita 

Součástí systému využívajících elektronický podpis, zvláště pak zaručený 

elektronický podpis, je poskytovatel certifikačních služeb neboli certifikační autorita. 

Certifikační autorita je subjekt, který certifikáty vydává, vede jejich evidenci a správu 

včetně jejich zneplatňování, případně poskytuje další služby spojené s elektronickým 

podpisem. Certifikační autorita vystupuje při vzájemné komunikaci dvou subjektů 

jako třetí nezávislý důvěryhodný subjekt, který prostřednictvím jím vydaného 

certifikátu jednoznačně svazuje identifikaci subjektu s jeho dvojicí klíčů respektive 

s jeho digitálním podpisem.  

3.6.5.1 Kvalifikovaná certifikační autorita 

Kvalifikovaná certifikační autorita je v České republice certifikační autorita, které byla 

udělena akreditace Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č.227/2000 

Sb. Pro získání akreditace musí certifikační autorita splňovat podmínky uvedené v 

tomto zákoně. Certifikační autorita vydává tzv. kvalifikované certifikační služby 

(kvalifikované certifikáty nebo kvalifikované systémové certifikáty nebo kvalifikovaná 

časová razítka nebo prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů). (13) 
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V ČR vydávají zaručené elektronické certifikáty tři akreditovaní poskytovatelé 

certifikačních služeb, a sice Česká pošta, s.p. (PostSignum), První certifikační 

autorita, a.s. (I.CA) a eIdentity, a.s. 

 

Tabulka 3.1 Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb 
(25) 

Poř. 
Číslo 

Poskytovatelé 
certifikačních služeb 

Kvalifikované služby Zahájení 
vydávání 

1. První certifikační autorita, a. s., Vydávání kvalifikovaných certifikátů; 03/ 2002 

identifikační číslo 264 9395, Vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů; 02/ 2006 

Podvinný mlýn 2178/6, Vydávání kvalifikovaných časových razítek. 02/ 2006 

PSČ 190 00 Praha 9    

2. Česká pošta, s. p., Vydávání kvalifikovaných certifikátů; 09/ 2005 

identifikační číslo 47114983, Vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů; 04/ 2005 

Olšanská 38/9, Vydávání kvalifikovaných časových razítek. 07/ 2009 

PSČ 225 99 Praha 3    

3. eIdentity a. s., Vydávání kvalifikovaných certifikátů; 08/ 2005 

identifikační číslo 27112489, Vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů; 08/ 2005 

Vinohradská 184/2396, Vydávání kvalifikovaných časových razítek. 08/ 2010 

PSČ 130 00 Praha 3    

3.6.6 Certifikát 

Elektronickým certifikátem se rozumí datová zpráva, která obsahuje identifikační 

údaje zajišťující nezaměnitelnost držitelů certifikátů, označení certifikační autority, 

která certifikát vydala, data pro ověření elektronického popisu (veřejný šifrovací klíč). 

Certifikát se tak stává jakýmsi elektronickým průkazem totožnosti. Dále certifikáty 

obsahují datum počátku platnosti, datum ukončení platnosti, sériové číslo a některé 

další informace. (26) Doba platnosti certifikátu je časově omezená. Běžné certifikáty 

jsou vydávány s platností zpravidla 1 rok. Certifikát je možné v době jeho platnosti 

zneplatnit. Tento certifikát je pak umístěn do seznamu zneplatněných certifikátů 

(CRL), k ostatním certifikátům, jejichž doba platnosti dosud nevypršela, ale certifikát 

byl zrušen na základě zákonem stanovených důvodů. Tímto důvodem může být 

například vyzrazení soukromého klíče. Prostřednictvím tohoto seznamu je možné 

ověřit platnost příslušného certifikátu. Dokud není certifikát uveden v tomto seznamu 

a má aktuální dobu platnosti, je považován za platný. (1) 

http://www.eidentity.cz/
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Obrázek 3.2 Schéma elektronického certifikátu (1) 

 

Koncem května 2010 došlo ke změně ověřování přístupu k serveru datových 

schránek. Z tohoto důvodu je nutné mít na všech pracovních stanicích, ze kterých je 

přistupováno do ISDS, nainstalován nový kořenový certifikát PostSignum založený 

právě na algoritmu šifrování SHA-2. 

3.6.6.1 Kořenové certifikáty poskytovatele certifikačních služeb 

Každý poskytovatel certifikačních služeb má kvalifikované certifikáty, které používá 

k podepisování vydávaných certifikátů. Těmto certifikátům se říká kořenové 

certifikáty. Každá certifikační autorita pravidelně vydává a zveřejňuje seznam 

zneplatněných certifikátů (CRL = Certificate Revocation List). Interval vydávání CRL 

je zpravidla 12 nebo 24 hodin a lze jej získat na webových stránkách příslušné 

certifikační autority. Všechny kořenové certifikáty ověřuje a publikuje na svých 

stránkách také MV ČR. Pokud jsou v počítači nainstalovány kořenové certifikáty 

certifikační autority a jsou potvrzeny jako důvěryhodné, aplikace důvěřují certifikátům 

vydaným touto certifikační autoritou. (1) 

3.6.6.2 Kvalifikovaný certifikát 

Kvalifikovaný certifikát, který byl vydán v souladu s českými normami (ČSN ETSI TS 

101 456), smí být podle stanoviska Ministerstva vnitra použit pouze pro účely 

elektronické podepisování. Pokud tedy chceme používat elektronický podpis, 

musíme si pořídit právě tento certifikát. 



25 
 

3.6.6.3 Nekvalifikovaný (komerční) certifikát 

Nekvalifikovaný certifikát je po technické stránce velmi podobný kvalifikovaným 

certifikátům, ale liší se způsobem používání a právními účinky. Vydávání těchto 

certifikátů není upraveno žádným zákonem. Tento druh certifikátu je například možno 

použít pro bezpečnou autentizaci přístupu do ISDS, šifrování a další procesy. Tyto 

certifikáty jsou často označovány jako komerční.  

3.6.6.4 Kvalifikovaný systémový certifikát 

Kvalifikovaný systémový certifikát vydán v souladu se zákonnými normami je určen 

k bezpečnému ověření elektronických značek. Označujícím subjektem může být 

nejen fyzická osoba, ale i právnická osoba nebo státní orgán. Kvalifikovaný 

systémový certifikát slouží zejména pro automatizované systémy, které využívají 

technologii založenou na elektronickém podpisu bez součinnosti konkrétní fyzické 

osoby (např. elektronická fakturace, hromadné zasílání e-mailů, doručenek 

epodatelny apod.). V praxi se kvalifikovaný systémový certifikátu používá ve vazbě 

na specializované hardwarové zařízení. 

Kvalifikované systémové certifikáty lze používat pro (údaje jsou volitelné při 

vyplňování žádosti o kvalifikovaný certifikát) vytváření elektronické značky, ověřování 

elektronických značek, bezpečné ověřování elektronických značek, zajištění 

neodmítnutelnosti odpovědnosti vazby mezi dokumentem a osobou vytvářející 

elektronický podpis. 

3.6.7 Proces získání certifikátu 

1. Generování klíčů  

Před vydáním kvalifikovaného a komerčního certifikátu je nutné vygenerovat dvojici 

klíčů. Samotné generování klíčů je možné provést několik způsoby. Pravděpodobně 

nejvíce používanou metodou je generování klíčů on-line u některé z certifikačních 

autorit. Druhou variantou je generování klíčů spuštěním programu přímo v počítači. 

2. Příprava identifikačních dat a žádosti o certifikát 

Žadatel o certifikát shromáždí podle požadavků certifikační autority osobní 

identifikační materiály potřebné pro vydání certifikátu. Těmito materiály mohou být 

například číslo občanského průkazu nebo pasu, rodné číslo, IČ, DIČ a podobně. 
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3. Předání žádosti o certifikát certifikační autoritě 

V tomto kroku žadatel o certifikát předá na kontaktním místě verifikační autoritě data 

nutná pro vydání certifikátu spolu s doklady o jejich pravosti. Kontaktním místem 

certifikační autority se nazývají registrační autority. 

4. Ověřování informací 

Certifikační autorita ověří žádost a pravost dodaných informací. Dále může také 

ověřit konzistenci šifrovacích klíčů a jejich jedinečnost v rámci konkrétní certifikační 

autority. 

5. Tvorba certifikátu 

Pokud při ověření informací vše souhlasí, certifikační autorita vytvoří certifikát, 

digitální dokument příslušného formátu, podepsaný soukromým klíčem certifikační 

autority. 

6. Předání certifikátu 

Tento certifikát je nakonec dohodnutým způsobem předán žadateli o certifikát. 

Způsobů předání certifikátu žadateli o certifikát může být více, certifikát může být 

například předán žadateli osobně na nějakém paměťovém médiu, zaslán poštou, 

nebo zveřejněn. Doba platnosti certifikátu je časově omezená a je uvedena v 

každém certifikátu. (27) 

 

Obrázek 3.3 Schéma procesu získání certifikátu (27) 
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3.7 Kryptografie 

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem 

do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Kryptologie zahrnuje kryptografii 

a kryptoanalýzu, neboli luštění zašifrovaných zpráv. Kryptografie je vědní disciplína, 

která představuje zásady, prostředky a metody pro ochranu určených skutečností za 

účelem jejich skrytí před neoprávněnou osobou. Dále zajišťuje autentičnost, brání 

nedetekované modifikaci a neoprávněnému použití. Dešifrování je opačným 

procesem, při kterém dochází k převodu zašifrované informace za pomoci dalšího 

parametru souvisejícího s šifrovacím klíčem na informaci původní. 

Technologie užívaná pro tvorbu zaručeného elektronického podpisu je založena na 

technologii asymetrické kryptografii. Asymetrická kryptografie oproti symetrické 

kryptografii používá dvojici klíčů. Tato dvojice klíčů bývá označována jako párová 

data. O kryptografii s veřejným klíčem mluvíme, pokud lze jeden z této dvojice 

zveřejnit (veřejný klíč), aniž by bylo možné z něj v reálném čase odvodit druhý klíč 

(soukromý klíč). Princip tohoto šifrování spočívá v tom, že data šifrovaná jedním 

z klíčů lze v rozumném čase dešifrovat pouze se znalostí druhého z dvojice klíčů a 

naopak. Pokud je zpráva šifrována soukromým klíčem a příjemce zprávy má 

k dispozici odpovídající veřejný klíč, kterým zprávu dešifroval, zná odesílatele. Tento 

princip je zjednodušeným popisem použití elektronického podpisu. (1) 

 

Obrázek 3.4 Princip asymetrické kryptografie (28) 
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3.8 Systém spisové služby 

Provoz datové schránky úzce souvisí s problematikou evidence datových zpráv, tj. s 

evidencí doručených a odesílaných dokumentů prostřednictvím informačního 

systému datových schránek. V případě velkých i malých organizací je vhodné 

takovou evidenci provádět automatizovaně. Tuto úlohu plní systém spisové služby. 

Státní orgány a orgány veřejné moci jako například Krajské úřady mají povinnost ze 

zákona provozovat evidenci dokumentů pomocí elektronického systému spisové 

služby. 

Spisová služba v rámci České republiky má přesně stanovené předpisy a zákony. Od 

1. ledna 2005 vstoupilo v platnost několik nových právních přepisů, které se týkají 

vedení spisové služby. 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

 vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

 zákon č. 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu 

 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém 

podpisu, 

 vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách (29) 

 

Systém SSL umožňuje evidenci veškerých údajů o dokumentech i spisech. Je určen 

pro kompletní správu dokumentů v organizaci - pro zapisování, tj. evidenci 

doručených a vlastních dokumentů včetně předání, převzetí, vyřízení, vypravení, 

případně stornování záznamu. Jako identifikační prvek dokumentů a fyzických příloh 

se používá systém čárových kódů. SSL musí pracovat rovnocenně s analogovými i 

elektronickými dokumenty. Tzn. jak s dokumenty v podobě papírové, tak s 

dokumenty v podobě elektronické (např. obrazový nebo zvukový záznam). SSL 

umožňuje sledování oběhu dokumentu v organizaci včetně osobní odpovědnosti. 

Údaje o jednotlivých dokumentech se do systému zadávají ručně zadáváním, 
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elektronickým vstupem (čtečkou) nebo je možné data načítat z jiných programů 

(systémů), např. ze systému CzechPOINT, ISDS. 

Významní dodavatelé spisových služeb na základě výzvy Ministerstvem vnitra ČR 

(MV ČR) uzavřeli dohodu o jednotném formátu výměny písemností mezi spisovými 

službami. Pro výměnu písemností budou využívat ISDS jako transportní vrstvu. 

Spisová služba písemnosti „zabalí" do obálky datové zprávy a odešle prostřednictvím 

ISDS. Pokud je na straně příjemce spisová služba výrobce, který podporuje jednotný 

formát, pak po „rozbalení" obálky datové zprávy spisová služba písemnosti přijme, 

aniž by bylo nutné na vstupu zapisovat metadata do podacího deníku apod. Na 

podobné dohodě pracují dodavatelé ERP u tzv. Elektronické faktury. (30) 

 

 

Obrázek3.5 Schéma důsledků dohody mezi výrobci elektronických spisových služeb (31) 
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3.8.1 Podmínky pro napojení aplikací spisové služby 

 podpora pro načítání doručených datových zpráv z datové schránky do 

modulu elektronické podatelny, jejich kontrola a následné zaevidování do 

spisové služby 

 podpora vyhledávání datových schránek adresátů při přípravě dokumentu na 

vypravení 

 podpora vypravení připravených dokumentů prostřednictvím datové schránky, 

včetně řešení neočekávaných stavů (datová schránka adresáta byla 

znepřístupněna, dokument přesáhl povolenou velikost aj.) 

 podpora načítání datových zpráv o dodání a doručení vypraveného 

dokumentu a spárování této informace s dokumentem  

 podpora částečné či plné automatizace rozdělování dokumentů na odbory 

podle metadat, uvedených v obálce datové zprávy 

 zajištění bezpečného dlouhodobého uložení elektronických dokumentů 

podpora elektronického podepisování dokumentů a to především umožnit 

uživateli dokument elektronicky podepsat, zkontrolovat platnost elektronického 

podpisu, podepsaný dokument i s elektronickým podpisem bezpečně uložit 

pro další zpracování či vypravení  

 podpora převodu podoby dokumentů z digitální podoby do analogové podoby 

nebo obráceně a změny jejich formátu. Podporované formáty: PDF (resp. 

PDF/A), TIFF a PNG. (32)  

3.8.2 Spisový a skartační řád 

Spisový a skartační řád je interní dokument, který řeší pravidla pro příjem, evidenci, 

oběh, odeslání a vůbec celý životní cyklus dokumentů v analogové i digitální podobě, 

tj. kompletní správu dokumentů v organizaci. Tento dokument je pravidelně 

aktualizován a je závazný pro všechny zaměstnance dané organizace. Spisový řád 

je předpis určující způsob příjmu, evidence, rozdělování, oběhu, vyřizování, 

vyhotovování, podepisování, odesílání a ukládání dokumentů. Skartační řád je 

předpis stanovující způsob posuzování a vyřazování dokumentů ve skartačním 

řízení. Jejich součástí je spisový a skartační plán, tj. systém pro ukládání dokumentů 

ve spisovně se spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami pro 

jednotlivé typy dokumentů. 
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4 Vývoj klienta pro datové schránky 

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která má sloužit pro připojení do informačního 

systému datových schránek. Základním stavebním kamenem aplikace je práce 

s rozhraním ISDS, které je řešeno webovými službami. V této kapitole se zaměřím 

na analýzu požadavků a stručně popíši vývojové prostředí projektu. 

4.1 Analýza  

Společnost Magion system, a.s., pro kterou je aplikace určena, v součastné době 

vyvíjí elektronickou spisovou službu v technologii .NET od společnosti Microsoft. 

S příchodem datových schránek vznikl požadavek na vytvoření klienta, který bude 

prostřednictvím webových služeb pracovat s informačním systémem datových 

schránek. Jelikož je společnost Magion system dodavatel informačních systémů, 

rozhodla se vývoj takovéhoto klienta řešit vlastními zdroji a nabídnout tak 

zákazníkům komplexní řešení elektronické spisové služby a datových schránek. Po 

dokončení vývoje se klient stane jedním z modulů elektronické spisové služby. 

4.1.1 Specifikace aplikace 

Aplikace by měla splňovat následující požadavky: 

 automatizované přebírání datových zpráv přes aplikační rozhraní 

 přihlášení uživatele prostřednictvím uživatelského jména, hesla a certifikátu  

 vyhledávání datových schránek a odesílání datových zpráv do datové 

schránky adresáta prostřednictvím aplikace  

 ověření platnosti datových zpráv i přiložených příloh (ověření platnosti 

elektronického podpisu a časového razítka, neporušenost zprávy atd.)  

 rozebrání datové zprávy přímo aplikací (rozložení na přílohy) 

 možnost předávání datových zpráv 

 možnost tisku datových zpráv nebo příloh, včetně možnosti uložení kompletní 

datové zprávy, příloh a doručenky (historie zprávy). 
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 základní nastavení datové schránky (změnit heslo, nastavit emailové adresy 

nebo číslo mobilního telefonu, na které budou zasílány informace o nových 

zprávách) 

4.1.2 UseCase diagram 

Na základě zadaných požadavků a specifikace systému byl vytvořen následující Use 

Case diagram. Tento diagram zachycuje procesy uživatele datové schránky. 

 

Obrázek 4.1 UseCase diagram 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 
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4.1.3 Případy užití 

Pro lepší pochopení fungování předcházejícího UseCase diagramu jsou uvedeny 

příklady popisu případu užití.  

 

Název případu užití  Vytvoření nové zprávy 

Identifikace případu užití UC1 

Aktéři    Uživatel 

Vstupní podmínky  Uživatel je přihlášen do systému. 

Kroky případu užití  1. Případ užití začíná v okamžiku, kdy uživatel zadá 

     příkaz „Vytvořit novou zprávu“. 

2. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nové 

zprávy. 

3a. Uživatel zadá Identifikaci datové schránky 

 adresáta. 

3ba. Uživatel zadá příkaz pro vyhledání adresáta 

datové zprávy. 

3bb. Systém zobrazí formulář pro hledání datových 

schránek. 

3bc. Uživatel zvolí typ hledané datové schránky, 

zadá kritéria hledání a tlačítkem „Hledej“ vyhledá 

schránky. 

3bd. Uživatel z vyhledaných datových schránek 

vybere adresáta zprávy a tlačítkem „Připravit 

zprávu“ připojí adresáta k datové zprávě. 

3be. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nové 

zprávy. 
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4. Uživatel vyplní textová pole formuláře v části 

obecné informace. 

5. Uživatel připojí k datové zprávě tlačítkem „Přiložit 

přílohu“ přílohu. 

6. Uživatel tlačítkem „Odeslat zprávu“ vytvoří a 

odešle novou datovou zprávu. 

7. Systém ověří platnost zadaných údajů. Data jsou 

v pořádku. Systém odešle zprávu a zobrazí 

formulář odeslané zprávy. 

Výstupní podmínky   Datová zpráva je odeslána 

 

 

Název případu užití  Uložení doručenky datové zprávy 

Identifikace případu užití UC2 

Aktéři    Uživatel 

Vstupní podmínky  Uživatel je přihlášen do systému. 

Kroky případu užití  1. Případ užití začíná v okamžiku, kdy uživatel zadá 

     příkaz „Zobrazit datové zprávy“. 

2. Systém zobrazí formulář se seznamem 

dodaných a odeslaných datových zprávy. 

3. Uživatel zobrazí detail datové zprávy dvojklikem 

levého tlačítka myši nebo tlačítkem „Zobrazit detail 

zprávy. 

4. Systém zobrazí formulář Detail zprávy. 

5. Uživatel tlačítkem „Doručenka“ zobrazí historii 

datové zprávy. 
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6. Systém zobrazí formulář Doručenka zprávy. 

7. Uživatel tlačítkem uložit doručenku vyvolá 

dialogové okno pro uložení souboru a doručenku 

uloží do souborového systému pracovní stanice. 

8. Systém zobrazí informativní zprávu „Doručenka 

byla uložena.“ 

Výstupní podmínky   Doručenka je uložena. 

 

4.2 Vývojové prostředí 

Jako hlavní vývojový nástroj jsem použil Microsoft Visual Studio Professional 2010. 

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) od společnosti Microsoft. Může 

být použito pro vývoj konzolových aplikací a aplikací s grafickým rozhraním spolu s 

aplikacemi Windows Forms, webovými stránkami, webovými aplikacemi a webovými 

službami jak ve strojovém kódu, tak v řízeném kódu na platformách Microsoft 

Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET, .NET Compact Framework a 

Microsoft Silverlight. 

Visual Studio obsahuje editor kódu podporující IntelliSense a refaktorování. 

Integrovaný debugger pracuje jak na úrovni kódu, tak na úrovni stroje. Další 

vestavěné nástroje zahrnují designér formulářů pro tvorbu aplikací s GUI, designér 

webu, tříd a databázových schémat. Je možné přidávat rozšíření, která vylepšují 

funkčnost od doplnění podpory pro verzovací systémy po nové nástroje jako editory 

a vizuální designéry pro doménově specifické jazyky nebo nástroje pro další aspekty 

návrhu programu jako klient Team Foundation Serveru Team Explorer. (32) 

Visual Studio podporuje jazyky prostřednictvím jazykových služeb, což umožňuje, 

aby editor kódu a debugger podporoval jakýkoliv programovací jazyk. Mezi 

vestavěné jazyky patří C/C++, VB.NET a C#. Také podporuje XML/XSLT, 

HTML/XHTML, JavaScript a CSS. (33) 
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4.3 Technologie použité při tvorbě aplikace 

Pro vytvoření aplikace spojené s mojí diplomovou prací byly použity následující 

technologie: 

 WPF 

 XAML 

 MVVM  

 WPF Application Framework 

 Webové služby  

 Svcutil.exe 

4.3.1 WPF 

Klientskou aplikaci jsem vyvinul v prostředí .NET Framework technologickými 

prostředky Windows Presentation Foundation (WPF). Zkratka WPF je označení pro 

grafický framework (3.0 a vyšší) společnosti Microsoft pro návrh a zobrazování 

uživatelského prostředí. WPF bylo dříve označované jako Avalon a jedná se o 

logického nástupce technologie WinForms. Avšak je stále možné používat jak 

WinForms, tak WPF.  

Vznik WPF zapříčinila potřeba psát graficky složitější aplikace a unifikovat způsob 

návrhu napříč platformami. Starší platforma WinForms totiž začala narážet na různá 

omezení, které vycházely z podstaty jejího návrhu. Pracuje s elementy uživatelského 

prostředí vestavěného přímo v systému Windows, které není úplně snadné 

upravovat jak po stránce vzhledové, tak po stránce chování. 

Oproti WinForms se WPF snaží poskytnout co nejrozšiřitelnější objektový model. 

Vývojář není vázán na pevnou sadu komponent s pevným vzhledem. Můžete si plně 

graficky upravit jakoukoliv část jakékoliv komponenty nebo vytvořit komponentu 

úplně novou. Zároveň však WPF dává k dispozici sadu základních komponent v 

základním vzhledu operačního systému. Takže pokud nechcete, vzhled neměníte a 

používáte komponenty podobně jako ve WinForms. (34) 

Výhody WPF oproti technologii WinForms 
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 komplexnější objektový model – oproti WinForms existuje celá řada nových 

událostí, parametrů, vlastností. Lze snadněji upravovat, přidávat a reagovat na 

chování elementů 

 binding a triggery – binding je velmi mocný způsob, kterým můžete vázat 

vlastnosti nejen datových objektů na uživatelské prostředí, ale také zajišťovat 

jednodušší logiku uživatelského prostředí bez nutnosti psát kód. Existují tři 

typy data bindingu: 

o "one time" - stáhne data a ignoruje aktualizace na zdroji 

o "one way" - komunikace probíhá jen jedním směrem (read-only přístup 

k datům) 

o "two way" - zdroj i klient spolu komunikují, aktualizace se promítnou na 

obou 

 styly a templaty – celé WPF je koncipované tak, abyste mohli měnit vzhled i 

funkčnost již existujících prvků a pomocí stylů toho lze velmi elegantně 

dosáhnout 

 dispatchers – dispatcher je typ objektu, který zajišťuje synchronizaci úkolů 

(události, binding atp.) do hlavního aplikačního vlákna  

 jazyk XAML – návrh uživatelského prostředí se provádí pomocí 

jazyka XAML (založeného na XML), který můžeme využít i například v 

mobilních telefonech Windows Phone nebo ve webové Silverlight aplikaci. 

Vždy ale můžete to, co je definované v jazyce XAML, zapsat i pomocí jazyku 

jako je C# nebo Visual Basic 

 layout – správné rozložení ovládacích prvků i při změně velikosti celého 

formuláře a zároveň při změnách velikostí vnitřních elementů (delší text na 

tlačítku, větší obrázek atp.) lze poměrně elegantním způsobem vyřešit sadou 

sofistikovaných komponent 

 vektorové transformace – celé WPF je vektorové a je tedy možné elementy 

zmenšovat, zvětšovat, otáčet a jinak transformovat – jedním z mnoha 

užitečných důsledků může být to, že výsledná aplikace je nezávislá na 

rozlišení zobrazovacího zařízení 
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 rozmístění – výslednou aplikaci lze poskytnout jako běžný program (EXE) či 

aplikaci dostupnou přes webový prohlížeč (ClickOnce) 

 integrace – technologie podporuje 2D a 3D grafiku, multimédia (obrazová 

informace, video a zvuk), zobrazování dokumentů. Poskytuje kompaktní sadu 

tříd a ovládacích prvků (34) 

4.3.2 XAML 

Součástí WPF je nový programovací jazyk uživatelského rozhraní – eXtensible 

Application Markup Language, který představuje značkovací jazyk pro 

zjednodušenou deklarativní specifikaci vzhledu aplikace, jejího obsahu a jejích 

jednotlivých součástí (layout prvky, ovládací prvky). XAML je jazyk založený na 

specifikaci XML dokumentů. Je primárně určený k návrhu uživatelského rozhraní pro 

technologie WPF a Silverlight. Tento způsob zápisu umožňuje rychlejší zápis, 

usnadňuje čitelnost, přenositelnost, rozšiřitelnost a manipulaci. Další výhodou 

XAMLu je oddělení uživatelského rozhraní od programové části. Vše, co lze udělat 

pomocí něj, tak můžeme zapsat i v jazycích C# nebo Visual Basic .NET. 

Výhody použití značkovacího jazyka XAML: 

 snížení nároků na úpravu jednotlivých částí 

 možnost paralelně vyvíjet aplikaci za spolupráce specializovaných odborníků 

 různé prostředky pro různé úrovně specializace (grafické/textové editory) 

 oddělení pracovních prostorů designérů a programátorů 

 okamžité zobrazení deklarace bez překladu 

4.3.3 Návrhový vzor Model-View-ViewModel 

Oddělování uživatelské rozhraní kód od všeho ostatního je klíčovým principem v 

dobře navrženého softwaru. V současnosti existuje mnoho návrhových vzorů, které 

se snaží zaměřit na tuto problematiku: MVC, MVP, Supervising Controller, Passive 

View, PresentationModel, Model-View-ViewModel apod. Důvodem různých 

návrhových vzorů je, že řešení toho problému je příliš rozsáhlé a nelze jej vyřešit 

jedním obecným řešením. Je pochopitelné, že každý framework, ve kterém se 

navrhují aplikace, má své jedinečné vlastnosti. Proto je některý návrhový model 
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vhodnější pro daný framework než jiný návrhový model. Jako je například model 

MVVM vhodný pro framework WPF. 

Pro vytvoření klientské aplikace jsem použil návrhový vzor MVVM (Model-View-

ViewModel). MVVM je návrhový vzor určený pro vývoj WPF a Silverlight aplikací. 

Tento vzor nabízí řešení jak oddělit logiku aplikace od uživatelského rozhraní. MVVM 

odděluje data, stav aplikace a uživatelské rozhraní. Kódu je méně, vše je 

přehlednější a případné změny jsou snadněji implementovatelné. Samotné WPF je 

navrženo tak, aby se v něm MVVM dalo používat pohodlně. Přirozené oddělení mezi 

XAML a samotným kódem umožňuje vyvíjet grafické rozhraní nezávisle na logickém 

kódu aplikace. Pro vývoj složitějších aplikací a úloh je rozumné vytvoření vrstev, kde 

je každá vrstva zodpovědná za nějakou práci. S tímto přístupem je snadnější aplikaci 

udržovat, rozšiřovat, testovat i nasazovat. (35) 

 

Obrázek 4.2 Schéma návrhového vzoru Model-View-ViewModel (36) 
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Prvky návrhového vzoru Model-View-ViewModel 

 View obsahuje konkrétní ovládací prvky GUI a definuje vzhled uživatelského 

rozhraní 

 IView deklaruje rozhraní pro View. ViewModel pak může komunikovat přes 

toto rozhraní s konkrétním View. 

 ViewModel zastupuje stav a chování prezentační vrstvy 

 Model může být tzv. business objekt z doménové vrstvy nebo služba, která 

poskytuje potřebná data 

 Controller je zodpovědný za workflow aplikace. Zprostředkovává ViewModely 

mezi sebou. Tímto způsobem podporuje spojení a udržuje explicitní odkaz na 

ostatní ViewModely. Související vzory: Aplikace Controller (PoEA), Mediator 

(GoF) (36) 

 

Pro návrhový vzor MVVM existuje několik zásad a doporučení, jak by měli spolu 

jednotlivé vrstvy komunikovat 

 pohled tedy View může volat operace na ViewModel přímo. Pokud chce 

ViewModel aktualizovat View, musí komunikovat pouze přes rozhraní IView 

 view může za určitých okolností spolupracovat s modelem, ale tato spolupráce 

by měla být omezena na jednouchý datové vazby (data binding). Doporučuje 

se zpracovat složitější operace ve ViewModelu nebo Controlleru 

 controller může přímo volat operace na ViewModel, zatímco komunikace 

opačným směrem ViewModelu ke Controlleru lze dosáhnout prostřednictvím 

událostí 

Tato doporučení ke spolupráci Modelu na View nebo na ViewModel lze provést 

prostřednictvím událostí. Aby mohlo docházet ke komunikaci mezi View a 

ViewModelem, je vhodné, aby ViewModelem byly tyto veřejné vlastnosti 

publikovány jako notifikační. Znamená to tedy, že 
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 jednoduché typy jsou vystaveny pomocí vlastností typu DependencyProperty, 

případně je na nich implementován interface INotifyPropertyChanged 

 kolekce prvků jsou vystaveny pomocí ObservableCollection<T> nebo pomocí 

jejich potomků 

 pro příkazy, které vedou na volání metod modelu/služeb, jsou zpřístupněny 

„commandy“ příkazy přes implementované rozhraní ICommand (36) 

 

4.3.4 WPF Application Framework 

WPF Application Framework je open source framework, který mi pomohl vytvořit 

základní strukturu mé WPF aplikace. Tento framework podporuje uplatňování 

vrstvené architektury a Model-View-ViewModel. Tento rámec obsahuje základní třídy 

a rozhraní, o které jsem rozšířil svou aplikaci, jako například Controller, IView, 

ViewModel, Model, a také služby podporující zobrazení chybových zpráv nebo 

službu pro zobrazení dialogu uložení či přiložení souboru. Tento framework je 

dostupný na http://waf.codeplex.com/ včetně podrobné dokumentace a ukázkových 

příkladů. 

4.3.5 Implementace modelu MVVM ve WPF. 

Následující ukázka z aplikace popisuje, jakým způsobem lze implementovat 

návrhový model MVVM ve vývojovém prostředí WPF. V MVVM každému view 

(formulář, dialog, userControl nebo jiná část UI) odpovídá ještě další třída – 

ViewModel, která je odděděna z připravené třídy ViewModel frameworku WAF. První 

krok je jakým způsobem bude ViewModel inicializován a vztah mezi instancí 

ViewModelu a samotného View. Inicializaci ViewModel lze provést dvěma způsoby, 

deklarativně přímo v XAML nebo programově v konstruktoru view v codebehind. 

První způsob lze použít, pouze pokud bude mít ViewModel výchozí konstruktor. 

Druhý způsob se používá v případě, kdy potřebujeme do konstruktoru ViewModelu 

předávat nějaká data. 

Prezentační vrstva 

PripojeniKDatoveSchranceView.xaml 
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<Window x:Class="DatovaSchranka.Pohledy.PrihlaseniPohled" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        Title="Přihlášení do datové schránky" Height="200" Width="400"> 
<Grid> 
       <Label Name="uzivatelLbl" Content="{x:Static p:Resources.UzivatelskeJmeno}"/>  
       <Label" Name="hesloLbl" Content="{x:Static p:Resources.Heslo}" /> 

 
<TextBox Text="{Binding PripojeniKDatoveSchrance.UzivatelskeJmeno}" 
Name="uzivatelskoJmeno/> 
 

       <PasswordBox LostFocus="PripojeniHesloChanged" Name="heslo"/> 
 

<Button Name="Pripojit"  Command="{Binding PripojitPrikaz}" 
CommandParameter="{Binding PripojeniKDatoveSchrance}" /> 

</Grid> 
 

Získávání dat z View, které zobrazuje nebo mění, se děje pomocí databindingu a 

veřejných vlastností ViewModelu.  To znamená, že vše co potřebujeme mít přístupné 

přímo ze XAMLu, musí být ve ViewModelu deklarované jako public. 

V codebehind tak zůstane pouze metoda „ShowDialog“ pro zobrazení dialogového 

okna připojení a metoda „PripojeniHesloChanged“, která při změně obsahu pole 

password (tento vizuální prvek nepodporuje databinding) předává data do vlastnosti 

třídy ViewModelu. 

PripojeniKDatoveSchranceView.xaml.cs 

Export(typeof(IPripojeniKDatoveSchranceView))] 
public partial class PripojeniKDatoveSchranceView:Window, 
IPripojeniKDatoveSchranceView 
    { 
        private Lazy< PripojeniKDatoveSchranceViewModel > viewModel; 
 
        public PrihlaseniPohled() 
        { 
            InitializeComponent(); 

viewModel = new Lazy<PripojeniKDatoveSchranceViewModel>(() => 
ViewHelper.GetViewModel<PripojeniKDatoveSchranceViewModel>(this)); 

        } 
 

private PripojeniKDatoveSchranceViewModel ViewModel  
{ get { return viewModel.Value; } } 

 
        public void ShowDialog(object owner) 
        { 
            Owner = owner as Window; 
            ShowDialog(); 
        } 
 
        private void PripojeniHesloChanged(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            PasswordBox passwordBox = (PasswordBox)sender; 
            ViewModel.PripojeniKDatoveSchrance.Heslo = passwordBox.Password; 
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        } 
    } 

 

Aplikační vrstva 

IPripojeniKDatoveSchranceView.cs 

public interface IPripojeniKDatoveSchranceView: IView 
    { 
        void ShowDialog(object owner); 
 
    } 

 

Následující ukázka zobrazuje, jakým způsobem dochází k registraci vlastností a 

příkazů ve třídě ViewModel a jeho rozhraní. Prostřednictvím delegování příkazů 

„DelegateCommand“, dostane ViewModel informaci, že by měl reagovat na akci 

uživatelského rozhraní (např. zmáčknutí tlačítka nebo klávesy). 

PripojeniKDatoveSchranceViewModel.cs 

[Export(typeof(IPripojeniKDatoveSchranceViewModel))] 
public class PripojeniKDatoveSchranceViewModel: ViewModel< 
IPripojeniKDatoveSchranceView>, IPripojeniKDatoveSchranceViewModel 
    { 
        private PripojeniKDatoveSchrance pripojeniKDatoveSchrance; 
        private ICommand pripojitPrikaz; 
 
        [ImportingConstructor] 
        public PripojeniViewModel(IPrihlaseniPohled view) 
            : base(view) 
        { 
            this.pripojeniKDatoveSchrance = new PripojeniKDatoveSchrance(); 
 
        } 
 
        public void ShowDialog(object owner) 
        { 
            ViewCore.ShowDialog(owner); 
        } 
 
        public PripojeniKDatoveSchrance PripojeniKDatoveSchrance 
        { 
            get { return pripojeniKDatoveSchrance; } 
            set 
            { 
                if (pripojeniKDatoveSchrance != value) 
                { 
                    pripojeniKDatoveSchrance = value; 
                    RaisePropertyChanged("PripojeniKDatoveSchrance"); 
                } 
            } 
        } 
 
        public ICommand PripojitPrikaz 
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        { 
            get { return pripojitPrikaz; } 
            set 
            { 
                if (pripojitPrikaz != value) 
                { 
                    pripojitPrikaz = value; 
                    RaisePropertyChanged("PripojitPrikaz"); 
                } 
            } 
        } 
    } 

 

IPripojeniKDatoveSchranceViewModel.cs 

public interface IPripojeniKDatoveSchranceViewModel 
    { 
        PripojeniKDatoveSchrance PripojeniKDatoveSchrance { get; set; } 
 
        ICommand PripojitPrikaz { get; set; } 
 
        void ShowDialog(object owner); 
    } 

 

Kontroler nebo kontrolery jsou zodpovědné za workflow aplikace. Úkolem kontroleru 

pro připojení k datové schránce je získaní dat z View a ViewModelu, reagovat na 

příkaz přihlášení prostřednictvím delegovaného příkazu DelegateCommand. Tento 

příkaz, delegovaná metoda, pak volá příslušnou metodu pro připojení uživatele do 

systému ISDS. 

PripojeniKDatoveSchranceKontroler.cs 

[Export(typeof(IPrihlaseniKontroler))] 
public class PrihlaseniKontroler : IKontroler, IPrihlaseniKontroler 
{ 
 
  private readonly DatovaSchranka.Lib.DelegateCommand pripojitPrikaz;  
  private PripojeniKDatoveSchrance pripojeniKDatoveSchrance; 
 
 [ImportingConstructor] 
 public PrihlaseniKontroler(CompositionContainer kontejner) 
 { 
     this.kontejner = kontejner; 

this.pripojeniViewModel = kontejner.GetExportedValue<IPripojeniViewModel>(); 
this.pripojitPrikaz = new DatovaSchranka.Lib.DelegateCommand(p =>              
Pripojit((PripojeniKDatoveSchrance)p)); 

 } 
 
 public void Initialize() 
 { 
  pripojeniViewModel.PripojitPrikaz = pripojitPrikaz; 
 } 
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 public void Run() 
 { 
     pripojeniViewModel.ShowDialog(pohled); 
 } 
 
 private void Pripojit(PripojeniKDatoveSchrance pripojeniKDatoveSchrance) 
 { 
    pripojeniKDatoveSchrance.Pripojit(); 
  } 
 

 

Vrstva Model 

PripojeniKDatoveSchrance.cs 

public class PripojeniKDatoveSchrance 
    { 
        private String heslo = String.Empty; 
        private String uzivatelskeJmeno = String.Empty; 
 
        public String Heslo 
        { 
            get { return heslo; } 
            set { heslo = value; } 
        } 
 
        public String UzivatelskeJmeno 
        { 
            get { return uzivatelskeJmeno; } 
            set { uzivatelskeJmeno = value;} 
        } 
  
  public void Pripojit() 
        { 
            //Implementace metody připojit k datové chránce. 
        } 
  

 

Implementace metody pro připojení je rozsáhlejší a není úkolem výše uvedené 

ukázky podrobněji popisovat způsob připojení klienta k ISDS. Pro ukázku 

implementace návrhového vzoru MVVM je to dostačující. 

4.3.6 Webové služby 

Webová služba je souhrnné označení pro sadu technologií umožňujících komunikaci 

mezi aplikacemi v rámci internetu případně prostřednictvím lokální sítě organizace. 

Komunikace je založena na platformě nezávislých standardech. Především na 

otevřeném standardu XML a protokolu http. Webové služby jsou volně vázáné, což 

znamená, že lze změnit jejich implementaci na libovolném z konců spojení bez 

ovlivnění druhého. Aplikace si mezi sebou posílají XML zprávy, které přenášejí 



46 
 

dotazy a odpovědi jednotlivých aplikací. Celá infrastruktura webových služeb je 

založena na třech základních technologiích: (37) 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokol používaný pro komunikaci; 

 WSDL (Web Services Description Language) – standardní formát pro popis 

rozhraní webové služby; 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – standardní 

mechanismus umožňující registraci a vyhledávání webových služeb. (37) 

 

 

Obrázek 4.3 Schéma práce s webovou službou (37) 

 

Vzájemné vztahy mezi těmito třemi technologiemi jsou zachycené na obrázku 4.3. 

Ke každé webové službě by měl být k dispozici její formální popis v jazyce WSDL. Z 

tohoto popisu jde automaticky vygenerovat soapový požadavek. V prostředí Internetu 

lze popis služby může zaregistrovat do UDDI registru. Ten slouží jako jakýsi telefonní 

seznam, který umožňuje vyhledávání služeb s určitými parametry. 

4.3.6.1 Simple Object Access Protocol 

SOAP je protokol pro posílání zpráv XML a je základem webových služeb. Ostatní 

standardy jako WSDL a UDDI vznikly až později a jen dále rozšiřují jeho možnosti. 
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SOAP umožňuje zaslání XML zprávy mezi dvěma aplikacemi a pracuje tedy na 

principu peer-to-peer. SOAP lze použít jako náhradu volání vzdálených procedur 

(RPC), tedy v modelu požadavek/odpověď. Klient posílá službě jako parametr 

obecný XML blok, jehož definice může být součástí WSDL dokumentu. Poskytovatel 

služby obslouží požadavek, spustí příslušnou webovou službu a výsledek zašle jako 

druhou zprávu zpět původnímu iniciátorovi komunikace. Výhodou je formalizace 

datových formátů, zaručení jednoznačnosti XML elementů a možnost formálního 

zápisu operací ve WSDL. Zpráva v SOAPu je jednoduchý XML dokument, který má 

kořenový element Envelope. V této obálce jsou pak uzavřeny dva elementy Header 

(hlavička) a Body (tělo). Hlavička je přitom nepovinná a používá se pro přenos 

pomocných informací pro zpracování zprávy – například identifikaci uživatele, 

autentizační informace (jméno, heslo) apod. O to nejdůležitější se stará tělo zprávy, v 

němž se přenášejí informace identifikující volanou službu a předávané parametry, 

resp. návratové hodnoty služby. SOAP používá jmenné prostory pro identifikování 

jednotlivých částí XML zprávy. Obálka, hlavičky a tělo zprávy patří do jmenného 

prostoru. (37) 

 

Ukázka jednoduché zprávy SOAP 

<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  

   <SOAP-ENV:Body> 

    <m:GetLastMessage xmlns:m="urn:x-example:services:Message"> 

      <symbol>MOT</symbol> 

    </m: GetLastMessage >      

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

4.3.6.2 Web Services Description Language 

WSDL je jazyk pro popis veřejného rozhraní webových služeb pomocí XML formátu, 

zahrnující kompletní, strojově zpracovatelnou dokumentaci služby. Operace a zprávy 

jsou popisovány na abstraktní úrovni a teprve poté jsou svázány s konkrétním 

síťovým protokolem a datovým formátem. To umožňuje snadné vytvoření popisu 

rozhraní, které nabízí jednu službu několika způsoby. Pomocí WSDL lze definovat 

jaké služby daný poskytovatel nabízí, jakým způsobem lze službu oslovit, jaké 

informace a v jakém formátu je nutné poskytnout a také v jakém formátu bude 
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odpověď. Z WSDL definice lze automaticky generovat klientský kód, který umí službu 

využívat, a také lze generovat skeleton serverového kódu. (38) 

WSDL dokument má 6 základních elementů, které tvoří základ každého dokumentu 

popisujícího webovou službu. Jsou to: 

 Element definiction je kořenovým elementem každého WSDL dokumentu. 

Tento element také definuje jméno webové služby a dále deklaruje další 

jmenné prostory, které budou použity dále v dokumentu. 

 Element types obsahuje definici datových struktur používaných ve zprávách. 

WSDL nespecifikuje žádný systém pro definici datových typů, ale jako výchozí 

systém používá specifikaci W3C XML Schema.  

 Element message definuje formát a název předávaných zpráv. Tyto zprávy 

pak fungují bud’ jako vstupní nebo jako výstupní struktury příslušných operací.  

 Element portType sdružuje dohromady několik operací, které jsou jednotlivě 

definovány pomocí elementu operation. Tento element umožňuje definovat za 

použití dříve definovaných zpráv nejen jednosměrné operace, ale také 

operace typu dotaz odpověď. Právě kombinace jedné zprávy jako požadavku 

a jedné jako odpovědi je nejpoužívanější varianta při službách založených na 

SOAP protokolu. 

 Element binding popisuje konkrétně, jakým způsobem bude ke službě 

přistupováno tím, že určuje konkrétní protokol a formát přenosu zpráv. 

 Element service sdružuje několik portů do jedné služby. Jednotlivé porty jsou 

definovány v podelementech „port“. Jednotlivé porty jsou definovány jako 

kombinace adresy služby a již dříve definované vazby (binding). (38) 

 
Ukázka WSDL souboru 

<definitions name="ISDS_db_suppl" 

targetNamespace="http://isds.czechpoint.cz/v20"                                   

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"                                   

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                                  

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"                                   

xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v20">                                 

<types> 

<xs:schema targetNamespace="http://isds.czechpoint.cz/v20"> 

    <xs:include schemaLocation="dbTypes.xsd" /> 

</xs:schema> 

</types> 

<message name="GetOwnerInfoFromLoginRequest"> 

  <part name="parameter" element="tns:GetOwnerInfoFromLogin" />         
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</message> 

<message name="GetOwnerInfoFromLoginResponse"> 

<part name="parameter" element="tns:GetOwnerInfoFromLoginResponse"/>         

</message> 

… 

 

<portType name="DataBoxAccessPortType"> 

    <operation name="GetOwnerInfoFromLogin">  

      <input   message="tns:GetOwnerInfoFromLoginRequest"/> 

      <output  message="tns:GetOwnerInfoFromLoginResponse"/> 

    </operation> 

    <operation name="GetUserInfoFromLogin">  

      <input   message="tns:GetUserInfoFromLoginRequest"/> 

      <output  message="tns:GetUserInfoFromLoginResponse"/> 

    </operation> 

… 

</portType> 

 

   

<binding name="DataBoxAccessBinding" type="tns:DataBoxAccessPortType"> 

<soap:binding style="document"  

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<operation name="GetOwnerInfoFromLogin"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

     <input> 

      <soap:body use="literal" /> 

     </input> 

     <output> 

        <soap:body use="literal" /> 

     </output> 

 </operation> 

   … 

 <operation name="GetUserInfoFromLogin"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </input> 

      <output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </output> 

  </operation> 

   … 

  </binding> 

<service name="DataBoxAccess"> 

<port name="DataBoxAccessPortType" binding="tns:DataBoxAccessBinding"> 

<soap:address location="https://ws1.mojedatovaschranka.cz/DS/DsManage"/> 

</port> 

</service> 

</definitions> 

zdroj: ISDS – Technická příloha 2, db_access.wsdl 

 

4.3.6.3 Registr UDDI 

UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration Service) poskytuje 

mechanismus, přes který mohou klienti dynamicky hledat požadované webové 

služby. UDDI funguje jako adresář, který obsahuje informace o subjektech (firmách) 

a jimi poskytovaných službách. Samotný registr pracuje rovněž jako webová služba 
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a komunikace s ní tedy opět probíhá pomocí SOAPu. Na UDDI lze pohlížet jako na 

„DNS service“ pro aplikace využívající webových služeb. Registr UDDI má dva druhy 

klientů: ty, kteří chtějí nějakou službu poskytovat a ty, kteří chtějí službu využívat. 

Registry mohou být privátní na intranetu, sdílené registry na extranetu nebo veřejné 

registry na internetu. (39) 

Datová struktura obsahu registrů: 

 Business Entity – podnik, podnikové oddělení, organizace, organizační 

složka, osoba, počítač nebo aplikace nabízející jednu či více webových služeb 

 Business Service – skupina webových služeb vzájemně spadajících pod 

určitý podnikový proces nebo kategorii služeb 

 Binding Template – informace nezbytná ke spuštění webové služby 

 Technical Mode – metadata sloužící k přístupu ke specifikacím o typu služby, 

informace či kategorizaci 

 Publisher Assertion – vztah mezi dvěma jednotkami Business Entity. 

API specifikace definuje zprávy zasílané do a z registrů. Zasílané zprávy dělíme 

v závislosti na funkčních charakteristikách na několik typů: 

 zprávy typu Inquiry – slouží k hledání potenciálně použitelných objektů 

a k získání detailních informací o daných objektech. Například: find_xxx, 

get_xxx. 

 zprávy typu Publishing – vytvářejí a udržují obsah registrů.  

Například: add_xxx, save_xxx, set_xxx, delete_xxx, discard_xxx 

 zprávy typu Response – poskytují výsledky vyhledávání.  

Například: xxxAssertions, xxxDetail, xxxList, xxxInfo, xxxToken, xxxReport 

(39) 

 

4.3.6.4 Přístup k ISDS prostřednictvím aplikace třetích stran 

Přístupem k Informačnímu systému datových schránek (ISDS) prostřednictvím 

aplikací třetích stran je míněn přístup orgánů veřejné moci (OVM) prostřednictvím 

agendového informačního systému, elektronické spisové služby, aplikace pro správu 

dokumentů, ERP systémů nebo DMS systémů komerčních organizací a podobně, 
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pomocí Webových služeb. Podrobný popis dostupných služeb je uveden v Technické 

příloze 2. Tyto služby jsou definované soubory dm_operations.wsdl a dm_info.wsdl. 

Použité datové typy jsou definovány souborem dmBaseTypes.xsd. Podrobnosti a 

popis parametrů obsahuje soubor WS_ISDS_Manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf 

(Technická příloha 2). 

 

Webové služby manipulující s datovými zprávami: 

V dm_operations jsou definovány následující webové služby: 

 vytvoření a odeslání nové zprávy – CreateMessage  

 vytvoření a odeslání hromadné zprávy – CreateMultipleMessage  

 stažení došlé zprávy – MessageDownload  

 stažení došlé zprávy s podpisem značkou MV – SignedMessageDownload  

 stažení odeslané zprávy s podpisem MV – SignedSentMessageDownload  

 ověření uložené datové zprávy – AuthenticateMessage  

 prázdná operace pro navazování nebo udržování spojení – DummyOperation 

 

V dm_info jsou definovány následující webové služby: 

 ověření neporušení datové zprávy – VerifyMessage  

 stažení obálky došlé zprávy – MessageEnvelopeDownload  

 označení zprávy jako „Přečtená“ – MarkMessageAsDownloaded  

 stažení informace o dodání a doručování zprávy – GetDeliveryInfo  

 stažení informace o dodání a doručování zprávy, s podpisem značkou MV – 

GetSignedDeliveryInfo 

 stažení seznamu došlých zpráv – GetListOfReceivedMessages  

 stažení seznamu odeslaných zpráv – GetListOfSentMessages  

 doručení poštovní datové zprávy – ConfirmDelivery  

 stažení seznamu zpráv, u kterých došlo ke změně stavu – 

GetMessageStateChanges 

 zjištění identifikace odesílatele zprávy - GetMessageAuthor  
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Aplikace mohou také využívat služby FindDataBox, CheckDataBox a GetDataBoxList 

popsané v souboru db_search.wsdl (viz Technická příloha 2). Popis jejích funkčních 

parametrů je uveden v souboru WS_ISDS_Vyhledavani_datovych_schranek.pdf (viz 

Technická příloha 2). 

Volání služby FindDataBox, CheckDataBox a GetDataBoxList nezpůsobuje 

doručování zpráv dle § 17 odst. 3 Zákona. 

 

Webové služby související s přístupovými údaji 

Tyto služby jsou definované v souboru db_access.wsdl. Použité datové typy jsou 

definovány souborem dbTypes.xsd. Podrobnosti a popis parametrů obsahuje soubor 

WS_souvisejici_s_pristupem_do_ISDS.pdf (Technická příloha 2). 

V db_access jsou definovány následující webové služby: 

 získání informací o schránce přihlášeného uživatele – 

GetOwnerInfoFromLogin  

 získání informací o přihlášeném uživateli – GetUserInfoFromLogin  

 získání informace o expiraci hesla – GetPasswordInfo  

 změna hesla – ChangeISDSPassword  

Volání služeb definovaných v db_access.wsdl nezpůsobuje doručování zpráv dle §17 

odst. 3 zákona. 

4.3.7 Použití SLsvcUtil.exe pro přístup k službě 

V následujícím textu je popsáno použití nástroje Model Generation Proxy Tool 

(svcUtil.exe), který slouží ke generování proxy tříd klienta, které jsou využívány ke 

komunikaci s webovými službami. Některé webové služby používají metadata k 

popisu jejich funkčnosti způsobem, který umožňuje automatické generování proxy 

objektů. Tyto informace popisují fungování služeb a datové typy, které daná služba 

používá. To znamená, že obsahuje informace potřebné k vytvoření proxy, které 

komunikují s danou webovou službou. Generované klient-proxy třídy jsou vytvářeny 

automatickým nástrojem, který používá strojově čitelné metadata. Visual Studio 2010 

umožňuje použít nástroj Add Service Reference. Přidání referencí služby také vytvoří 
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proxy třídy umožňující přístup k SOAP a ASP:NET AJAX službám. SvcUtil.exe 

generuje kód klienta na základě WSDL nebo souboru zásad získaných z webové 

služby. 

Následující ukázka vygeneruje kód klienta v jazyce C# z lokálně uložených 

dokumentů z webových služeb ISDS.  

slsvcutil *. WSDL *. xsd / jazyka: c# 

 

4.4 Návrh aplikace 

V této části diplomové práce je specifikováno vývojové a aplikační prostředí, 

definována struktura projektu, základní prvky aplikace, a seznámení se s vzhledem 

aplikace. 

4.4.1 Struktura aplikace 

Při vývoji aplikace bylo vycházeno z návrhového vzoru MVVM. Pro implementaci byl 

zvolen jazyk C# v kombinaci s WPF pro tvorbu uživatelského rozhraní. V této 

kapitole je podrobněji popsána struktura implementace do vrstev MVVM. Dle 

doporučení tohoto návrhového vzoru je projekt aplikace rozdělen do 3 menších 

projektů, které odpovídají jednotlivým vrstvám MVVM a jednoho projektu, který 

poskytuje obslužné třídy, abstraktní třídy a rozhraní pro návrhový vzor MVVM a 

aplikaci. Struktura aplikace je zobrazena na obrázku 4.4. 

Projekty aplikace: 

 DatovaSchranka.Lib – neodpovídá žádné vrstvě návrhového vzoru MVVM.  

 DatovaSchranka – odpovídá vrstvě View. Jak název napovídá, jedná se o 

uživatelské rozhraní aplikace a slouží pro interakci s uživatelem. Neobsahuje 

žádné složité operace, pouze volá metod ViewModelu. 

 DatovaSchranka.Impl - odpovídá vrstvě ViewModel. Pomáhá vykonávat 

komplexní akce zvolené uživatelem jejich transformací na jednodušší úkony. 

 DatovaSchranka.ISDS odpovídá vrstvě Model. Na její úrovni probíhá 

manipulace s webovými službami Informačního systému datových schránek. 
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Obrázek 4.4 Schéma struktury aplikace 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 

 

V následujícím textu je podrobněji popsána struktura jednotlivých projektů aplikace. 

Název projektu - DatovaSchranka.Lib 

1. DatoveObjekty Datové objekty pro vrstvu model 

2. Kontroler  Base třída pro kontrolery 

3. Pohled  Rozhraní pro pohled 

4. Validace  Validace 

5. Vyjimky  Implementace výjimek 

6. Waf   Základní objekty frameworku WAF 

Název projektu - DatovaSchranka 

1. Konvertory  Konvertory hodnot 

2. Resources  ResourceDictionaries, obrázky, ikony 

3. Services  Implementace služeb uživatelského prostředí 

4. Pohledy  WPF pohledy (Windows, UserControls) 
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Název projektu - DatovaSchranka.Impl  

1. Kontrolery  Kontrolery 

2. Services  Rozhraní a implementace služeb 

3. ViewModely  ViewModely pro pohledy 

4. Pohledy  Rozhraní pro pohledy 

Název projektu - DatovaSchranka.ISDS 

1. Webové služby Webové služby poskytované ISDS pro přístup do datové 

schránky 

2. ISDS   Implementace základních objektů pro práci s ISDS  

   (Obrázek 4.5)  
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Obrázek 4.5 Class diagram projektu DatovaSchranka.ISDS 

zdroj: Microsoft Visual Studio 2010 
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4.4.2 Ukázka aplikace 

V následujících podkapitolách vysvětluji, jak je aplikace vystavěna. Toto představení 

si neklade za cíl popisovat jednotlivé funkční prvky uživatelského rozhraní a to také z 

důvodu, že celý vzhled aplikace a její obsah je vytvořen jednoduše, intuitivně 

a uživatelsky přívětivě. Popis aplikace je dle návaznosti jednotlivých kroků užívání 

klienta, jak se s nimi setká uživatel. Vzhled aplikace je z optického i 

programátorského hlediska rozdělen do dvou částí. V horní části zobrazení 

uživatelského rozhraní se nachází název datové schránky. Pod tímto názvem je 

umístěn panel s funkčními tlačítky, jak bývá zvykem u desktopových aplikací.  Druhá, 

hlavní část, se mění v závislosti na zvolených krocích uživatele. Pro vzhled jsem 

použil základní ovládací prvky WPF. 

4.4.2.1 Přihlášení do datové schránky 

Pro přihlášení do datové schránky je potřeba znát tyto údaje: 

 ID datové schránky označuje datovou schránku a nepoužívá se pro 

přihlašování 

 Uživatelské jméno (ID osoby) 

 Heslo - heslo může kvůli zabezpečení obsahovat speciální znaky 

 Certifikát 

 

 
Obrázek 4.6 Přihlášení do datové schránky 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 
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4.4.2.2 Vytvoření datové zprávy 

Uživatel-odesílatel vybere položku „nová zpráva“, aplikace automaticky doplní 

informace o odesílateli. Odesílatel vyhledá datovou schránku příjemce zprávy, vyplní 

obecné informace, vyznačí druh doručení, právní titul, věc. Ukázka vytvoření nové 

datové zprávy je na obrázku 3.7. 

 

 

Obrázek 4.7 Vytvoření datové zprávy 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 

 

4.4.2.3 Vyhledávání datových schránek 

Podstatnou částí je samozřejmě výběr adresáta.  Přihlášený uživatel může 

vyhledávat datové schránky, které probíhá výběrem typu datové schránky, kterou 

hledám. V závislosti na tomto výběru se mění i typy a počet ostatních polí, které 

uživatel může vyplnit. Následně je možné tlačítkem „Vyhledat“ vyhledat možné 

adresáty datové zprávy.  Dle kritérií vyhledané datové schránky se zobrazí v levém 

seznamu. Konkrétního adresáta pak uživatel vybere ze seznamu a dvojklikem levého 

tlačítka myši nebo tlačítkem „Přidat“ jej přenese vpravo do seznamu adresátů datové 
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zprávy. Obrázek 3.8 ukazuje uživatelské rozhraní vyhledávaní adresátů nové datové 

zprávy. 

 

Obrázek 4.8 Vyhledávaní datových schránek 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 

 

Po zkompletování obálky datové zprávy (a předpokládejme, že po vložení příloh či 

dokumentů) je možno datovou zprávu odeslat. Informační systém datových schránek 

tuto zkontroluje (po technické stránce a ve smyslu provozního řádu), zašifruje, přidá 

příslušná systémová data (časová razítka) a „přijme ji k přepravě". 

 

4.4.2.4 Příjem datové zprávy 

Na obrázku 4.9 je vidět seznam doručených zpráv v první záložce. Uživatel se může 

podívat na přehled odeslaných zpráv ve druhé záložce s názvem „Odeslané“. Nové 

dodané zprávy, které nebyly zobrazeny uživatelem v detailu zprávy, jsou vizuálně 

zvýrazněny tlustým písmem. 
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Obrázek 4.9 Seznam doručených zpráv 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 

 

4.4.2.5 Detail zprávy a doručenka 

Zobrazení detailu zprávy je možné dvojklikem levého tlačítka myši na konkrétní 

zprávě nebo tlačítkem Zobrazit detail zprávy. V detailu se zobrazí podrobné 

informace o odesílateli, obecné informace, přiložené soubory. Dále je možné zobrazit 

doručenku zprávy. Což je vlastně historie datové zprávy. 
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Obrázek 4.10 Detail zprávy 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 

 

 

Obrázek 4.11 Doručenka zprávy 

zdroj: Martin Hlaváč – vytvořeno v rámci diplomové práce 
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Podle mého názoru diplomová práce a aplikace svým rozsahem splňuje 

požadovanou funkčnost. Aplikace umožňuje uživateli prostřednictví rozhraní 

webových služeb manipulovat s informačním systémem datových schránek.  

Po technické stránce využívá aplikace moderní prvky WPF.NET technologie, které 

dodávají aplikaci příjemný vzhled. Kladně je také hodnoceno jednoduché a intuitivní  

ovládaní celé aplikace. Velmi kladně je hodnocena implementace návrhového vzoru 

Model -View-ViewModel . Důvodem použití toho návrhového vzoru je oddělit logiku 

aplikace od uživatelského rozhraní. Aplikace tak lze snadněji udržovat, rozšiřovat, 

testovat i nasazovat.  

V aplikaci se nepodařilo implementovat požadavek na ovládání základního nastavení 

datové schránky. Ostatní požadavky stanovené na začátku vývoje se podařilo 

naplnit. I přes drobný nedostatek je aplikace hodnocena jako povedená. V rámci 

budoucího rozvoje by bylo zajímavé rozšířit možnosti aplikace o jiné jazykové 

mutace, především o anglickou a dopracovat implementaci nesplněného požadavku.  
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6 Závěr 

Předmětem diplomové práce bylo vytvoření aplikace založené na technologii .NET 

pro firmu Magion system, a.s. Tato společnost se zabývá vývojem elektronické 

spisové služby v technologii .NET a aplikace se měla stát jedním z modulů spisové 

služby. Aplikaci se nepodařilo implementovat, avšak společnost Magion system 

počítá s využitím aplikace. Důvodem je zpoždění ve vývoji systému elektronické 

spisové služby společnosti Magion system, a.s. Výsledkem je tedy aplikace 

komunikující s informačním systémem datových schránek prostřednictvím webových 

služeb.  

K tvorbě aplikace byla zvolena technologie WPF.NET 4.0, což je technologie od 

společnosti Microsoft pro vytváření desktopových aplikací. K vývoji této aplikace jsem 

použil vývojové prostředí Visual Studio 2010 Professional.  V první části diplomové 

práce jsem se zabýval vymezením pojmů z oblasti eGovernmentu. Ve druhé části 

jsem podrobně charakterizoval základní pojmy spojené s problematikou informačního 

systému datových schránek a popsal základní funkcionalitu datových schránek. Ve 

třetí části diplomové práce jsem popsal vývoj klienta pro datové schránky, 

technologie použité při tvorbě aplikace, návrh aplikace a uživatelské rozhraní 

aplikace. V poslední části jsem se zabýval hodnocením navrhovaného řešení 

a nastínil jsem možná zlepšení či rozšíření. 

Během vývoje této aplikace jsem prostudoval řadu informací a získal mnoho 

užitečných poznatků s technologií .NET frameworku, z vývojářské platformy Visual 

Studio a prakticky jsem si vyzkoušel práci s webovými službami. Podrobně jsem se 

také seznámil s problematikou informačního systému datových schránek. 
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Seznam zkratek 

  

API    Application Programming Interface 

BCL    Base Class Library 

C#, J#, Visual Basic, C/C++  programovací jazyky   

CLR   Common Language Runtime 

CoreCLR  Core Common Language Runtime  

CRL   Certificate Revocation List 

CzechPOINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČR   Česká republika 

ESS   elektronický systém spisové služby 

EU   Evropská unie 

HTML   Hypertext Markup Language  

ISDS   Informační systém datových schránek 

ISEO   Informační systém evidence obyvatelstva 

KIVS    Komunikační infrastruktura veřejné správy  

MV ČR  Ministerstvo vnitra české republiky  

MVC   Model-View-Controller 

MVP   Model-View-Presenter 

MVVM  Model-View-ViewModel   

RIA    Rich internet application 

ROB    registr obyvatel 

ROS   registr osob 

RPP   registr práv a povinností 

RUIAN   registr územní identifikace, adres a nemovitost  

SDK    Software Development Kit 

SOAP   Simple Object Access Protocol 

SSL    Systém spisové služby 

UDDI   The Universal Description, Discovery and Integration Service 

UseCase  případ užití  

WPF   Windows Presentation Foundation 

WSDL  Web Services Description Language 

XAML   Extensible Application Markup Language  
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XHTML  eXtensible HyperText Markup Language  

XML   Extensible Markup Language 

.NET   aplikační platforma společnosti Microsoft 

.NET Framework platforma pro osobní počítače s operačním systémem Windows 
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Příloha A 

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky: 

a) pdf (Portable Document Format) 

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 

c) xml (Extensible Markup Language Document) 

d) fo/zfo (602XML Filler dokument) 

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document) 

f) odt (Open Document Text) 

g) ods (Open Document Spreadsheet) 

h) odp (Open Document Presentation) 

i) txt (prostý text) 

j) rtf (Rich Text Format) 

k) doc (MS Word Document) 

l) xls (MS Excel Spreadsheet) 

m) ppt (MS PowerPoint Presentation) 

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) 

o) png (Portable Network Graphics) 

p) tiff (Tagged Image File Format) 

q) gif (Graphics Interchange Format) 

r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2) 

s) wav (Waveform Audio Format) 

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) 

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší  
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