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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy v České 

republice. Jejím cílem je popis modelu eGovernmentu, jeho fungování a zhodnocení jeho 

efektivnosti. První kapitola se zabývá vysvětlením pojmu eGovernment a jeho definicí 

z pohledu vybraných autorů a institucí. Ve druhé kapitole je nabízen popis vývoje 

eGovernmentu v České republice od roku 1999 aţ do současnosti, a také jsou zde popsány 

dokumenty, které byly klíčové pro jeho rozvoj. Je zde rozebrán i současný stav elektronizace 

veřejné správy a oblasti, o kterých je v současné době nejvíce diskutováno a ke kterým se 

snaţí český eGovernment směřovat. Třetí kapitola je věnována symbolům českého 

eGovernmentu a současnému modelu elektronické veřejné správy. Jsou zde pojmenovány 

nejznámější projekty, které významně přispěly k elektronizaci a přiblíţily tak Českou 

republiky ke stavu informační společnosti. Čtvrtá kapitola nabízí pohled na hodnocení 

efektivity elektronizace veřejné správy a přístupy k němu, a jsou zde shrnuty poznatky a 

názor autorky na současný stav eGovernmentu v ČR. Poslední kapitola je stručným souhrnem 

této závěrečné práce. 

 

1.1 Definice eGovernmentu 

V současné době dochází ke stále většímu zapojování informačních technologií do činnosti 

veřejné správy a tím se dostává do newspeaku společnosti slovo eGovernment. V doslovném 

překladu by to znamenalo „elektronická vláda“. Neexistuje přesná a především jednotná 

definice eGovernmentu, ale vesměs panuje shoda v tom, ţe se jedná o různé úkoly, které se 

zabývají elektronizací výkonu činnosti orgánů veřejné moci.
1
 Podle Lidinského

2
 nejlépe 

eGovernment vystihují následující definice: 

                                                           
1 MATES, Pavel. E-government v českém právu: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, s komentářem. 1. vyd. Praha: Linde, 2006, 244 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-720-

1614-8., s. 9. 
2
 LIDINSKÝ, Vít. EGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 145 s. ISBN 978-80-247-2462-1., s. 7. 
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Definice OSN 

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

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

nejlepšího, co může veřejná správa nabídnout.“ 

 

Definice MVČR 

„eGovernment představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy 

pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy.“ 

 

Definice podle projektu EU „Evropská informační společnost 2010“ 

„eGovernment znamená efektivní a výkonné veřejné služby, informační a komunikační 

technologie umožňující občanům plně se podílet na životě společensky a kulturně tvůrčích 

komunit včetně demokratického procesu.“ 

 

Pod pojem eGovernment je potřeba zahrnout i legislativní prostředí, které umoţňuje 

elektronickou výměnu informací mezi občany a orgány veřejné správy i mezi těmito orgány 

samotnými. 
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2 Vznik a vývoj eGovernmentu v České 

republice 

Vývoj eGovernmentu v České republice bývá dělen na 2 období, a to na dobu před rokem 

1998 resp. 2000 a na období po roce 2000. Pro účely této práce bude vyčleněno ještě další 

období a to od roku 2007. 

 

2.1 Období před rokem 2000 

Rozvoj eGovernementu byl v České republice zahájen po roce 1989 resp. 1990, kdy došlo 

k uvolnění politických poměrů. Realizace takové formy úřadování se stala politicky 

přípustnou a současně byly vytvořeny podmínky pro širší zavádění moderní výpočetní 

techniky, která byla do té doby přístupná pouze úzkému okruhu osob.  

První náznak elektronizace byl zaznamenán v Brně, kde se magistrát města pokoušel 

elektronicky propojit s úřady jednotlivých městských částí. Avšak kvůli nedostatečným 

znalostem a informacím bylo od tohoto záměru upuštěno. 

Česká vláda se problematikou eGovernmentu začala soustavně zabývat aţ od roku 1992, kdy 

uloţila předloţení projektu „Globální architektury informační soustavy České republiky“. Ale 

ani to se nesetkalo s velkým úspěchem. Velký problém spočíval především v tom, ţe si kaţdý 

resort vytvářel své vlastní informační systémy, takţe mezi jednotlivými resorty neexistovala 

kompatibilita.
3
 Mezi odborníky panovala shoda v názoru, ţe by měl být vytvořen jednotný 

informační systém, který by propojoval všechny resorty a sbíral základní data o obyvatelích, 

nemovitostech a ekonomických subjektech. 

Významnějším průlomem byla koncepce Budování informačních systémů veřejné správy, 

která byla schválena usnesením vlády ČR v roce 1999. Jedním z hlavních cílů této koncepce 

                                                           
3 MATES, Pavel. E-government v českém právu: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, s komentářem. 1. vyd. Praha: Linde, 2006, 244 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-720-

1614-8. ,s. 15. 
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je informatizace veřejné správy, čímţ se rozumí modernizace a racionalizace veřejné správy 

pomocí moderních technologií a postupů. Zde popsané problémy ISVS jsou brány jako 

důsledek jiţ zmíněného nekoordinovaného vzniku IS jednotlivých resortů a systémových 

chyb jako nepřítomnost pravidel pro výměnu dat, nesprávný pohled na IS jako na úschovnu 

dat, a ne jako na sluţbu občanům anebo nesystematické vzdělávání pracovníků veřejné 

správy. Cíly nového ISVS se tak stalo zvýšení efektivity a autority veřejné správy, posílení 

důvěry občanů ve veřejnou správu a zvýšení transparentnosti a rozvoje ekonomického 

prostředí. Pro rozvoj nového informačního systému veřejné správy byl k 1. 11. 1996 zřízen 

Úřad pro státní informační systém (ÚSIS), který převzal kompetence od zrušeného 

Ministerstva hospodářství. 

Uţ v této koncepci byla zmíněna problematika základních registrů i kontaktních míst veřejné 

správy, coţ měla být pracoviště s vyškolenou obsluhou a měla slouţit jako informační 

centrum, registrační a aktualizační místo a integrovaný úřad.
4
 Za základní registry byly 

povaţovány: 

 Registr obyvatel – RO 

 Registr ekonomických subjektů – RES 

 Registr nemovitostí – RN 

 Registr územní identifikace. 

 

Je zde i jako jedna ze zásad řešení pro zajištění funkčnosti  ISVS uvedeno, ţe by neměl jiný 

orgán po právnických a fyzických osobách data opětovně vyţadovat, ale pouze si od nich 

nechat ověřit jejich pravdivost.
5
 Stejně, jak je tomu u současného systému základních registrů 

veřejné správy. 

 

2.2 Období po roce 2000 

V roce 2000 vydala česká vláda strategický a koncepční dokument s názvem Státní 

informační a komunikační politika – e-Česko 2006, který vychází z Akčního plánu členských 

                                                           
4
 ÚŘAD VLÁDY ČR. KONCEPCE Budování informačních systémů veřejné správy: (Schválena usnesením vlády ČR ze 

dne 11. října 1999 č. 1059). Praha, 1999. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/~smid/ISVS.htm, kapitola 3.2 
5
 ÚŘAD VLÁDY ČR. KONCEPCE Budování informačních systémů veřejné správy: (Schválena usnesením vlády ČR ze 

dne 11. října 1999 č. 1059). Praha, 1999. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/~smid/ISVS.htm 

http://www.fi.muni.cz/~smid/ISVS.htm
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zemí eEurope 2005: Informační vzdělanost pro všechny. Strategie eEurope 2005 je jedním ze 

tří evropských akčních plánů pro rozvoj evropské informační společnosti, které sledují hlavní 

cíl, přeměnit Evropskou unii do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomiku schopnou udrţitelného růstu, s více a lepšími pracovními místy a 

s posílenou sociální soudrţností.
6
 Priority akčního plánu eEurope 2005 nebyly do plánu e-

Česko 2006 převzaty automaticky, ale byly vybrány podle tehdejšího stavu eGovernmentu 

v ČR. 

Čtyřmi prioritními oblastmi Státní informační a komunikační politiky jsou: 

 Dostupné a bezpečné komunikační sluţby 

 Informační vzdělanost 

 Moderní veřejné sluţby online 

 Dynamické prostředí pro elektronické podnikání 

 

Tyto cíle zahrnují především problematiku regulace trhu elektronických komunikací a 

vytváření konkurenceschopného trhu, rozšíření vysokorychlostního připojení dostupného pro 

všechny obyvatele, problematiku informatizace škol, informační gramotnosti a e-learningu. 

Dále jsou zde zmíněny veřejné on-line sluţby, především e-government a e-zdravotnictví a 

samozřejmě opatření státu týkající se legislativní oblasti. 

Touto koncepcí byl vytvořen nový zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s jeho účinností došlo k transformaci 

Úřadu pro státní informační systém na Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS), který 

měl na starosti shromaţďování znalostí pro kvalitní vytváření a rozvoj ISVS, zpracování 

strategických dokumentů, kontroly, koordinaci a vytvoření a spravování Portálu veřejné 

správy.
7
 O tři roky později ale byly kompetence v oblasti ISVS opět převedeny, a to na nově 

vzniklé Ministerstvo informatiky. V této době také došlo ke spuštění ostrého provozu Portálu 

veřejné správy, který ve svém počátku nabízel podrobný adresář veřejné správy a úplná znění 

platných zákonů. 1. 1. 2005 byla spuštěna nová e-sluţba, která byla přelomovým krokem 

hlavně pro zaměstnavatele.  Ti totiţ měli odevzdávat za své zaměstnance evidenční listy 

                                                           
6
 MINISTERSTVO INFORMATIKY ČR. Státní informační a komunikační politika: e-Česko 2006. Praha, 2004. 

Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf 
7
 ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 

258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618., s. 63.  
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důchodového pojištění (ELDP) a elektronicky je přes portál podávat na Českou správu 

sociálního zabezpečení. Od července 2005 začala ČSSZ přijímat také elektronické přihlášky a 

odhlášky zaměstnanců. 

Avšak, jak uvedlo Ministerstvo vnitra, ani přes veškeré snahy nebyla implementace 

eGovernmentu do české veřejné správy nijak výrazně úspěšná. Hlavními důvody bylo příliš 

velké zaměření na problémy, které z dnešního hlediska nejsou nejvýznamnější, neprovázanost 

tvorby nových zákonů s reformou veřejné správy a v neposlední řadě byla velkým problémem 

jiţ zmíněná izolace zavádění nových komunikačních a informačních technologií od ostatních 

aktivit směřujících k modernizaci veřejné správy.
8
 

 

2.3 Strategie realizace Smart Administration v období 

2007-2015 

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné sluţby – strategie realizace Smart Administration 

v období 2007 – 20015 je dalším dokumentem, který popisuje, jak by měla Česká vláda 

postupovat při implementaci eGovernmentu ve veřejné správě. „Účelem této strategie je 

koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím 

prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 – 2013.“
9
 Globálním 

cílem strategie Smart Administration je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné 

správy a veřejných sluţeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu ţivota občanů.
10

 

Vláda tuto strategii schválila 11. července 2007. 

Tento dokument nabízí pohled na veřejnou správu jako na hexagon, kde jsou vrcholy 

navzájem provázány, takţe všechno souvisí se vším. Vrcholy hexagonu tvoří občan, finance, 

technologie, úředník, organizace a legislativa.  

 Občan by měl být nejdůleţitějším prvkem hexagonu, protoţe je zákazníkem veřejné 

správy a styk s veřejnou správou by mu podle strategie i předchozích dokumentů měl 

být co nejvíce usnadněn. 

                                                           
8
 ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 

258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618., s. 53. 
9
 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart 

Administration v období 2007 - 2015. Praha, 2007. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-
strategie-pdf.aspx, s. 7 
10

 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007 - 2015. Praha, 2007. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-
strategie-pdf.aspx 

http://www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-strategie-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-strategie-pdf.aspx
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 Financování je podle strategie potřeba věnovat velkou pozornost. Především to platí 

pro rozpočtování, způsob alokace zdrojů a provázání rozpočtů se strategickými 

prioritami vlády. 

 Technologie jsou zde vnímány jako nástroj změn a ne jako samotný cíl. Cílem 

zavádění nových technologií by měla být minimalizace zátěţe pro všechny zúčastněné 

strany. 

 Úředník je vnímán jako základní kámen veřejné správy.
11

 Měla by být vyţadována 

vysoká kvalita jejich výkonů a velký důraz je kladen na kvalitu řízení na všech 

úrovních. 

 Organizace veřejné správy znamená umístění a způsob jejího výkonu, přičemţ je 

potřeba hledat optimální řešení pro přiblíţení veřejné správy občanovi a efektivním 

vynaloţením prostředků. Co největší mnoţství agendy by mělo být moţné vyřídit na 

kontaktním místě VS a tak by měla být dodrţována zásada ţe „Obíhají data, ne lidé“. 

 Legislativa je hlavním nástrojem, který vláda můţe vyuţít a vyuţívá k ovlivňování 

chování občanů a k ochraně základních společenských hodnot. Neměla by způsobovat 

zbytečnou byrokratickou zátěţ a měla by být dostupná všem a v co nejjednodušší a 

nejsrozumitelnější podobě.
12

 

Strategie Smart Administration je rozdělená na tři části, a to na část analytickou, kde se 

popisuje současný stav veřejné správy a její nedostatky, část návrhovou, kde jsou jednotlivé 

vrcholy hexagonu VS rozvedeny do podoby projektových okruhů a cílů a na část závěrečnou, 

která je věnována implementaci Strategie. 

Koordinace veřejné správy v roce 2007, kdy byla strategie vypracována, byla označena jako 

nedostatečná. Za hlavní problémy byly označeny lidské zdroje, financování, způsob řízení a 

informační a komunikační technologie. V mezinárodním srovnávání, jehoţ cílem bylo 

upozornit na problematická místa a rozvojové příleţitosti veřejné správy, se Česká republika 

vyskytovala pokaţdé pod průměrem EU. Za samozřejmé se zde ale povaţují limity 

mezinárodního srovnávání, které upozorňují na to, ţe se metodologie, data a cíle v různých 

zemích liší a ţe takovéto srovnání je značně subjektivní. Např. vysoký podíl veřejného 

                                                           
11

 Hexagon veřejné správy. In: SMART ADMINISTRATION [online]. 2007 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://www.smartadministration.cz/clanek/hexagon-efektivni-verejne-spravy.aspx 
12

 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007 - 2015. Praha, 2007. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-
strategie-pdf.aspx, kapitola 4.1. 

http://www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-strategie-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-strategie-pdf.aspx
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sektoru můţe být v jedné zemi povaţován za pozitivní výsledek, ale v jiné uţ takto vnímán 

být nemusí. Při srovnávání efektivity veřejné správy v různých zemích se hodnotily např. 

výdaje na obecné veřejné sluţby, kam patří sluţby zákonodárné, výkonné, finanční, 

rozpočtové, plánovací a zahraniční aktivity, dále vyuţívání eGovernmentu občany a podniky, 

efektivita vlády, ale i kontrola korupce nebo index vnímání korupce.
13

  

Podle odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky jsou nejdůleţitějšími 

hlavními cíli této strategie, kterých je potřeba dosáhnout 

 Zkvalitnění tvorby a implementace politik  

 Zlepšení a zjednodušení regulatorního prostředí a vytvoření atraktivního prostředí 

pro podnikatele, domácí i zahraniční investory 

 Zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, sníţení finančních nároků na chod 

administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy 

 Přiblíţení veřejných sluţeb občanovi a zajištění jejich maximální dostupnosti a 

kvality 

 Zkvalitnění činnosti justice. 

 

Tyto strategické cíle mají být plněny prostřednictvím dalších, specifických cílů.
14

 

 

2.3.1 Úspěšné projekty realizace Strategie Smart Administartion 

Strategii SA zhodnocuje Atlas úspěšných projektů, který popisuje 20 vybraných, úspěšně 

realizovaných projektů v programovém období 2007 – 2013, které korespondují i 

s programovými prioritami schválenými pro programové období 2014 – 2020. Celkem bylo 

na projekty, spojenými se Strategií SA a týkající se modernizace veřejné správy, vynaloţeno 

871 278 802 EUR z rozpočtu EU. Z toho 195 121 852 EUR plynulo z operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost na Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 

                                                           
13 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart 

Administration v období 2007 - 2015. Praha, 2007. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/modernizace-dokumenty-

strategie-pdf.aspx 
14

 Cíle strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. In: Portál odboru strukturálních fondů 
ministerstva vnitra ČR [online]. © 2010 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.osf-mvcr.cz/cile-strategie-
efektivni-verejna-sprava-a-pratelske-verejne-sluzby 
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správy a 676 156 951 EUR bylo poskytnuto z Integrovaného operačního programu, a to 

konkrétně na rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, zavádění informačních 

technologií a na sluţby v oblasti bezpečnosti a řízení rizik.
15

 

Mezi 20 úspěšných projektů je podle Odboru strukturálních fondů MV ČR řazen např. projekt 

Czech POINT, vzdělávání v eGon centrech, které má zajistit kvalifikované zaměstnance ve 

veřejné správě, Datové schránky, Digitalizace soudů, coţ se týká především elektronického 

zpracování a sdílení spisů a přepisů nahrávek a Národní digitální archiv, který tvoří jeden 

z klíčových pilířů vládní strategie SA a předpokládá několik desítek aţ stovek milionů trvale 

udrţitelných a bezpečně uloţených digitálních archiválií. Dále sem patří Informační systém 

integrovaného záchranného systému, jenţ má zajistit lepší koordinaci záchranných sloţek při 

mimořádných událostech, Národní digitální knihovna, která má zlepšit dostupnost kniţních 

publikací a v neposlední řadě Základní registry,  které jsou tvořeny databází dat o občanech a 

dalších subjektech a jejichţ existence má výrazně sníţit administrativní náročnost procesů ve 

veřejné správě.
16

 

Úspěšné projekty ale nebyly realizovány pouze na úrovni státní správy, ale i územní 

samosprávy, která je ve většině případů běţným občanům bliţší. Takovým projekty jsou např. 

Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje, 

Řízení lidských zdrojů – MěÚ Ţďár nad Sázavou, Technologická centra obcí s rozšířenou 

působností, Technologická centra krajů nebo Základna humanitární pomoci Zbiroh a Dílna 

kvality Kopřivnice. I tyto projekty byly zaváděny s cílem vyšší efektivity a úspornosti a 

především zvýšení spokojenosti občanů. 

Přes veškeré snahy byl počet obyvatel, kteří vyuţívali sluţeb eGovernmentu, ve srovnání 

s jinými evropskými státy velmi malý. Následující graf porovnává vyuţití sluţeb 

eGovernmentu v České republice, v Německu, které sice není významným průkopníkem 

v poskytování elektronických sluţeb, ale přesto jsou zde viditelné výrazné rozdíly a 

v Dánsku, které je v poskytování sluţeb eGovernmentu velice úspěšné. Grafické znázornění 

(obr. 2.3.1) popisuje procentuální vyjádření počtu osob ve věku mezi 16 a 74 lety, kteří 

pouţili internet ke komunikaci s úřady. (tzn., ţe pouţili internet k jedné nebo více z 

následujících aktivit: obstarání formulářů, zasílání vyplněných formulářů nebo získávání 

                                                           
15

 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Úspěšné projekty. Praha, © 2010. Dostupné z: http://www.osf-
mvcr.cz/aktuality/odbor-strukturalnich-fondu-vydal-publikaci-uspesne-projekty 
16

 Úspěšné projekty. Praha, © 2010. Dostupné z: http://www.osf-mvcr.cz/aktuality/odbor-strukturalnich-fondu-
vydal-publikaci-uspesne-projekty 

http://www.osf-mvcr.cz/aktuality/odbor-strukturalnich-fondu-vydal-publikaci-uspesne-projekty
http://www.osf-mvcr.cz/aktuality/odbor-strukturalnich-fondu-vydal-publikaci-uspesne-projekty
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informací). Je zde vidět, ţe se pouţívání elektronických sluţeb v komunikaci s úřady zvyšuje, 

ovšem rozdíl mezi uvedenými státy je stále velký.  

 

Obrázek 2.3.1 

 

Zdroj: EUROSTAT
17

 

 

2.4 Současný eGovernment 

V současné době si nelze pod pojmem eGovernment představovat pouze elektronizaci veřejné 

správy. Součástí eGovernmentu je spousta dalších oblastí týkajících se elektronických 

veřejných sluţeb obecně. Jejich definice není jednoduchá, ale jde především o elektronické 

poskytování sluţeb - eSluţeb – zákazníkovi. eSluţby se snaţí především zdokonalit 

poskytované sluţby tak, aby byly rychlejší, pohodlnější a dostupnější. V oblasti eSluţeb se 

pracuje se zkratkami G2G (government-to-government = „vláda vládě“), G2C (government-

to-citizen = „vláda občanům“), a G2B (government-to-bussines = „vláda podnikatelům“), 

které označují vztah eGovernmentu k jednotlivým subjektům státu.
18

 Špaček rozdělil sluţby 

eGovernmentu následovně: 

                                                           
17

 Kommunikation mit Behörden - Einzelpersonen. EUROSTAT [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bdek_ps&lang=de 
18 ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 

258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618., s. 6. 
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Obrázek 2.4 

 

Zdroj: EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení,
19

 vlastní zpracování 

 

eSpráva se týká zdokonalení vládních procesů zlepšením vnitřních pracovních a řídících 

podmínek institucí veřejné správy s vyuţitím informačních technologií. V této oblasti se 

vyčleňuje ještě tzv. e-partnering, který vyuţívá informační technologie ke komunikaci 

s institucemi soukromého i veřejného sektoru. 

 

eParticipace 

Důleţitou a velice diskutovanou oblastí eGovernmentu v České republice je eParticipace 

(angl. - eParticipation), která je relativně mladou a rozvíjející se oblastí výzkumu. Pro 

vysvětlení tohoto pojmu je důleţité vědět, co znamená výraz participace. Myšlenka 

participace vychází ze suverenity občanů a termín sám vyjadřuje přímou vládu lidu. 

„Participace občanů je do velké míry výsledkem emancipace určitých složek společnosti, které 

pocítily rozpor mezi vrchnostenskostí veřejné moci a přirozenými právy člověka a občana.“
20

 

eParticipace se tedy snaţí především o to, aby se občané mohli více a snadněji zapojovat do 

diskuzí a rozhodování o veřejných záleţitostech a tím odstranit občany často pociťovaný 

                                                                                                                                                                                     
 
19 ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 

258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618., s. 6. 
20

 ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 

258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618., s. 7. 
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demokratický deficit. Tento deficit vyplývá z geografické nemoţnosti přímé demokracie, 

protoţe je vláda obvykle umístěna do jednoho centrálního bodu státu, který je pro většinu 

občanů do značné míry vzdálen. V současnosti vládne v ČR demokracie nepřímá, tzn. 

reprezentativní a tak je často vnímána mezera mezi činností reprezentantů na jedné straně a 

občanů, jako voličů, na straně druhé. Nástroji eParticipace jsou v praxi zejména rozhodovací 

hry, virtuální komunity, ePetice, eKonzultace, e Dotazování nebo eVoting. 

 

eVoting 

Právě eVoting je další časté téma v diskuzích o eGovernmentu. eVoting neboli elektronické 

hlasování nebo elektronické volby, je volební proces, ve kterém jsou hlasy udíleny 

prostřednictvím elektronického zařízení. V roce 2004 vydala Rada Evropy nezávazné 

doporučení členským státům k začlenění eVotingu do národních volebních legislativ. Ve 

většině evropských zemí uţ prakticky proběhly alespoň pilotní projekty elektronických voleb. 

Aktivními průkopníky v této oblasti eGovernmentu jsou severské státy, Velká Británie a 

Itálie. Zkušenosti mají i další státy jako Estonsko nebo Španělsko.  

Státem, kde jsou uţ elektronické volby samozřejmostí, je Švýcarsko, konkrétně kantony 

Geneve a Neuchatel. Ve Švýcarsku je zvykem, ţe se o důleţitých otázkách rozhoduje 

v referendech a tak se voliči účastní zpravidla čtyř aţ pěti referend ročně. Byla tak poloţena 

otázka, jak voličům hlasování co nejvíce usnadnit. Nejdříve bylo umoţněno zasílání 

hlasovacích lístků poštou a v roce 2003 se konaly 1. elektronické volby, které se jiţ staly 

samozřejmostí.
21

  

Česká republika však v oblasti eVotingu příliš aktivní nebyla. V říjnu 2012 se konala schůze 

vlády ČR, ve které ministr vnitra předloţil návrh na elektronický způsob hlasování ve volbách 

do poslanecké sněmovny jiţ v roce 2014. Hlasování by bylo moţně přes internet, digitální 

televizi nebo formou SMS. Vláda vzala informace o tomto návrhu na vědomí a prozatím 

nebyla provedena další opatření.
22

 

 

                                                           
21

 SINDELÁŘ, Petr. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. Elektronické volby. Praha, 2006. 
Dostupné z: http://www.egovernment.cz/archiv/PDF%204-06/4.pdf 
22

 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výsledky jednání vlády, 17. října 2012 [online]. (c) 2009 - 2013 [cit. 2013-04-02]. 
Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--17--rijna-2012--
99851/ 
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Do současného stavu eGovernmentu se stále promítá Strategie SA, která se týká ještě celého 

roku 2013 a zasahuje aţ do roku 2015. Realizace některých projektů je však naplánována i do 

dalších let. Např. Národní digitální knihovna plánuje digitalizaci asi 50 milionů stran 300 tisíc 

kniţních titulů do roku 2019. Dalším významným projektem, který bude v následujících 

letech ovlivňovat elektronizace veřejné správy, je „Státní politika v elektronických 

komunikacích – Digitální Česko“ a na to navazující projekt „Digitální Česko v. 2.0 – cesta 

k digitální ekonomice“. Tyto vládní dokumenty představují strategii pro zlepšení informační 

společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Hlavními cíli těchto dokumentů 

jsou zlepšení infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, digitalizace televizního 

a rozhlasového vysílání, svoboda internetu, anebo ochrana osobních údajů. Tato opatření jsou 

jakýmsi základem pro eGovernment, protoţe vylepšují a zdokonalují komunikační kanály a 

měla by tak eGovernment více zpřístupnit běţným občanům.  Samotná elektronizace je však 

dlouhodobý proces, který bude trvat několik, moţná i desítek, let především u samotných 

občanů.
23

  

Průzkumy a i zkušenosti pracovníků veřejné správy ukazují, ţe podnikatelé jsou s projektem 

eGovernmentu obeznámeni mnohem lépe, neţ nepodnikatelské fyzické osoby. Je to i tím, ţe 

častokrát samotná legislativa podnikatelům přikazuje, jednat s orgány veřejné správy 

elektronickou cestou. Jedná se o např. o komunikaci pomocí datových schránek nebo 

podávání dokumentů přes internetové portály.  

Další graf poukazuje na rozdíly ve vyuţívání eGovernmentu českými občany a podnikateli. 

Graf znázorňuje procento osob, které vyuţili sluţeb eGovernmentu pro soukromé účely anebo 

vyuţili internet ke zjišťování informací z webových stránek úřadů, stahovali úřední 

dokumenty nebo zasílali vyplněné formuláře a procento podnikatelů24, kteří vyuţili internet ke 

komunikaci s orgány VS. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Digitální česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice. Praha, 2013. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf 
24

 Jedná se o podniky, které mají minimálně 10 zaměstnanců a jejich oblast podnikání spadá do klasifikace 
ekonomických činností NACE, konkrétně NACE Rev. 2 platné od roku 2009 
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Obrázek 2.4 a) 

 

Zdroj: EUROSTAT
25

 

 

3 Současný model eGovernmentu a jeho 

součásti 

Pro snadnější pochopení a zpřístupnění sluţeb eGovernmentu českým občanům byla 

elektronická veřejná správa zprostředkována malovanou postavičkou eGona. Ten má 

zjednodušeně představit schéma veřejné správy a vzájemné propojení jejích klíčových oblastí. 

Postupem času, kvůli sniţování rozpočtů a zvyšování částek potřebných na investice do 

projektů spojených s elektronizací veřejné správy, byla k eGonovi přidána panenka, která 

dostala jméno Klaudie. Ta má představit změnu fungování informačních systému a dalších 

technických a technologických záleţitostí tak, aby nemuselo docházet k razantnímu navýšení 

výdajů na elektronizaci VS a investic do nových komunikačních systémů. Ministerstvo vnitra 

vytvořilo z těchto dvou symbolů eGovernmentu pár a nazval jejich svazek manţelstvím 

z lásky i z rozumu. 

 

                                                           
25

 Kommunikation mit Behörden. EUROSTAT [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bdek_ps&lang=de 
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3.1 eGon 

Nejznámějším symbolem českého eGovernementu je postavička eGona, který má 

představovat moderní, přátelský a efektivní úřad. Tento projekt byl zahájen v roce 2006 a 

představuje komplexní projekt elektronizace veřejné správy, jehoţ hlavním cílem je 

usnadnění ţivota občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky důmyslnému vyuţití 

informačních technologií.
26

 

eGon bývá znázorňován jako ţivý organismus, ve kterém jsou na sobě veškeré procesy 

závislé a podmíněné. Existenci a ţivotní funkce tohoto organismu zajišťují Czech POINT, 

komunikační infrastruktura veřejné správy, zákon o eGovernmentu a základní registry veřejné 

správy. 

 

3.1.1 Czech POINT 

Prsty eGona tvoří Czech POINT, coţ znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní 

Terminál. Czech POINTy jsou snadno dostupná podací místa veřejné správy, která občanům 

poskytují především údaje zapsané v centrálních registrech. Tato eGonova součást začala 

fungovat jako jedna z prvních. Pilotní provoz byl zahájen v březnu roku 2007 ve 37 obcích 

v ČR. Ostrý provoz začal v lednu 2008 a od té doby se sluţby kontaktních míst rozšiřují a 

zdokonalují. Systém těchto kontaktních míst veřejné správy provozuje Ministerstvo vnitra. 

Hlavním cílem tohoto projektu je zpřístupnění veřejné správy občanům. Proto byla 

vybudována široká síť kontaktních míst, která najdeme na obecních a městských úřadech, 

pobočkách České pošty, na pobočkách Hospodářské komory ČR, u vybraných notářů a na 

zastupitelských místech České republiky v zahraničí. V současné době existuje 6 967 

pracovišť Czech POINT, která vydala více neţ 8 630 000 výstupů.
27

 Mezi nejvýznamnější 

informace, které Czech POINT poskytuje, patří výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, 

obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, ţivnostenského rejstříku a centrálních registrů 

veřejné správy. 

                                                           
26

 Ministerstvo vnitra České republiky. EGon jako symbol eGovernmentu - moderního, přátelského a efektivního 
úřadu [online]. © 2010 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egon-jako-symbol-
egovernmentu-moderniho-pratelskeho-a-efektivniho-uradu-252052.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
27

 Czech POINT. Aktuální statistiky Czech POINT [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488, ke 2. 2. 2013 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488
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Právní úprava systému Czech POINT je zakotvena v zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V § 8a  je uvedeno, ţe podání správním orgánům lze činit prostřednictvím kontaktního místa 

VS – Czech POINT. Dále jsou zde uvedena místa, která mohou slouţit jako KMVS. 

S účinností od roku 2011 mohou být kontaktní místa Czech POINT i v autorizovaných 

bankovních pobočkách. Osoba, která ţádá o autorizaci k výkonu působnosti kontaktního 

místa veřejné správy, musí podle § 8b zákona splňovat věcné, personální, technické, 

bezpečnostní a organizační podmínky, které Ministerstvo vnitra zveřejňuje ve Věstníku. 

Pokud ţadatel tyto podmínky splňuje, je mu udělena autorizace po dobu 5 let. Některé banky 

však uvedly, ţe o takových sluţbách vůbec neuvaţují, protoţe by to znamenalo výrazné 

navýšení administrativy. Ještě záporněji se vyjádřily k připojování do datových schránek přes 

systémy jejich internetového bankovnictví. 

V tomto paragrafu je také uvedeno, ţe kontaktní místa mohou za svůj úkon poţadovat 

poplatek. Výše tohoto poplatku není v zákoně stanovena, ale nesmí překročit výši uvedenou 

v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V příloze 

tohoto zákona je uveden sazebník správních poplatků za různé úkony veřejné správy. Např. 

cena za výpis z rejstříku nebo registru je 50 Kč za kaţdou, i započatou, stránku. Za vydání 

ověřeného výstupu z Informačního systému veřejné správy, kterým se rozumí listina, která 

vznikla úplným převodem z ISVS z elektronické do listinné podoby, je účtováno 100 Kč za 

první stránku a 50 Kč za kaţdou další, i započatou, stránku.  

8. října 2012 byl spuštěn CzechPOINT@home, coţ je internetové kontaktní místo VS, které 

je určeno pro všechny občany, podnikající fyzické osoby i právnické osoby. Ministerstvo 

vnitra ČR uvádí, ţe na internetovém kontaktním místě bude moţno obdrţet všechny výpisy 

jako na běţném „fyzickém“ kontaktním místě, coţ má ještě více ulehčit komunikaci s VS. 

Výpisy vydané přes CzechPOINT@home by měly být zdarma. Základním předpokladem pro 

výpis přes internetové KMVS je datová schránka. Podle serveru Lupa.cz je ale tento projekt 

pouze torzem toho, co ministerstvo slibovalo
28

. CzechPOINT@home nabízí zatím jen výpisy 

z obchodního, ţivnostenského a insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů právnických osob a 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, coţ je pouze zlomek toho, co nabízejí klasická 

                                                           
28

 PETERKA, Jiří. Lupa.cz: server o českém internetu. CzechPOINT@home: místo užitečné služby přichází se 
zpožděním jen torzo [online]. © 1998 – 2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/czechpoint-home-misto-uzitecne-sluzby-prichazi-se-zpozdenim-jen-torzo/ 
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kontaktní místa.
29

 Nabídka by se ale měla zvyšovat v závislosti na legislativních změnách. 

Přístup ke sluţbě CzechPOINT@home je přes Portál veřejné správy. 

 

3.1.2 Komunikační infrastruktura veřejné správy 

KIVS neboli komunikační infrastruktura veřejné správy, tvoří eGonovu oběhovou soustavu a 

má zajišťovat bezpečný přenos dat. „Hlavním cílem zavádění KIVS bylo vytvoření jednotné 

datové sítě, která poskytne bezpečné připojení a vysoký standart nabízených služeb.“
30

 Tento 

cíl byl odvozen především z toho, ţe do roku 2007, kdy bylo budování KIVS oficiálně 

zahájeno, existovalo paralelně vedle sebe několik informačních linek a jejich počet se stále 

zvyšoval. Dalším cílem zavedení KIVS bylo odstranění monopolu poskytovatelů datových 

sluţeb. V roce 2001 byl zahájen projekt komunikační infrastruktura ISVS, ve kterém byl 

poskytováním datových sluţeb pověřen Český Telecom, a.s. (dnes Télefonika O2), se kterým 

byla uzavřena rámcová smlouva. Tím dostal Český Telecom fakticky monopol na 

poskytování datových sluţeb. Avšak v říjnu roku 2006 měla rámcová smlouva vypršet a tak 

se začalo uvaţovat o nové struktuře KI ISVS. Ministerstvo informatiky se rozhodlo pro více 

dodavatelů, čímţ došlo ke vzniku větší konkurence a tím i ke zvýšení kvality sluţeb za niţší 

cenu. V současné době se na poskytování datových sluţeb podílejí Télefonika O2, GTS 

Novera a konsorcium T-Systems a ČD Telematika.
31

 

Základním stavebním prvkem KIVS je Centrální místo sluţeb – CMS. To zajišťuje bezpečné 

provázání subjektů veřejné a státní správy a propojení těchto subjektů se subjekty ve vnějších 

sítích, kterými jsou např. internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří místo 

propojení jednotlivých operátorů, poskytujících své sluţby KIVS.
32

 

                                                           
29

 Ministerstvo vnitra České republiky. Kmunikační infrastruktura veřejné správy [online]. © 2010 [cit. 2013-04-
15]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-
spravy.aspx 
30

 Ministerstvo vnitra České republiky. Komunikační infrastruktura veřejné správy [online]. © 2010 [cit. 2013-
04-02]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-
verejne-spravy.aspx 
31 ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 

258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618. s. 66. 
32
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Do dnešní doby přinesl systém úspory v hodnotě více neţ 250 milionů Kč.
33

 Prostřednictvím 

KIVS jsou propojeny orgány veřejné správy např. se základními registry nebo Czech 

POINTy. V současné době se připravuje na integraci s KIVS Digitální mapa veřejné správy a 

také bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele datových sluţeb od 27. Března 2013. 

 

3.1.2.1 Digitální mapa veřejné správy 

S KIVS souvisí taky projekt Digitální mapa veřejné správy, který je klíčovým projektem 

eGovernmentu v oblasti prostorových informací. DMVS vychází ze strategie Smart 

Administration a jejím strategickým cílem je vybudování jednotného aktualizovaného 

digitálního podkladu za celé území ČR, a to především pro potřeby RÚIANu. Za tímto 

účelem dojde ke sjednocení dat z různých geografických informačních systémů do jedné 

aplikace.
34

 Důleţitými zdroji DMVS jsou katastrální mapy, technické mapy a ortofotomapy. 

Tento projekt vznikl na základě „Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a 

realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy“, které bylo podepsáno 27. listopadu 2008 

v gesci MV a ve spolupráci s ČÚZK, AK ČR, SMO ČR, MMR, MŢP a MZe. Projekt je 

financován z integrovaného operačního programu na rozvoj sluţeb eGovernmentu v krajích, a 

to tak, ţe 85% celkových způsobilých výdajů je pokryto z IOP a zbylých 15% je 

spolufinancováno ţadatelem, tedy krajem.
35

 

Projekt DMVS se skládá ze tří dílčích projektů, kterými jsou: 

 Nástroje pro tvorbu a údrţbu územně analytických podkladů – ÚAP 

 Digitální technická mapa – DTM 

 Účelová katastrální mapa – ÚKM. 

 

                                                           
33
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3.1.3 Zákon o eGovernmentu 

Zákon č. 300/2008 sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nebo 

také zákon o eGovernmentu nebo EgovAct, tvoří srdce eGona. Jeho cílem je vytvoření 

legislativního prostředí pro zrovnoprávnění papírových a elektronických dokumentů
36

 a 

vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi občany a úřady, i mezi 

úřady samotnými. Vznik tohoto zákona reagoval na usnesení vlády ČR č. 1085 ze dne 20. 9. 

2006, o souboru opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice. Zákon o 

eGovernmentu nabyl účinnosti dne 1. 7. 2009. Klíčovými prvky zákona jsou elektronické 

úkony, kterými jsou myšleny především datové schránky a dále autorizovaná konverze 

dokumentů, čímţ se rozumí převedení listinného dokumentu do dokumentu obsaţeného 

v datové zprávě a naopak. 

 

3.1.4 Základní registry veřejné správy 

Základní registry jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu a tvoří mozek eGona. Jejich 

motto zní: „obíhat budou data, ne lidé.“ To znamená, ţe cílem tohoto projektu je ulehčit 

firmám, občanům a dalším subjektům, komunikaci s veřejnou správou, a to minimalizací 

návštěv úřadů a vyuţitím technologií 21. století pro online přístup. Základní registry jsou 

upraveny zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v aktuálním znění, zákonem č. 

167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a dalšími 

navazujícími zákony např. zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o základních registrech vymezuje obsah 

základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému 

územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, 

uţíváním a provozem a zřizuje správu základních registrů. 

 

3.1.4.1 Vývoj a význam základních registrů 

První návrh zřízení základních registrů zazněl jiţ v 90. letech 20. století v Koncepci Budování 

informačních systémů veřejné správy z roku 1999. Uţ v tomto dokumentu jsou vytyčeny 

hlavní cíle základních registrů, které se příliš neliší od cílů současných, tzn., zabránění 

                                                           
36
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duplicity údajů, usnadnění komunikace občanů s VS, vytvoření úplného rejstříku potřebných 

údajů a vzájemnou provázanost registrů apod. 

V té době ale nebylo moţné povaţovat registry za funkční, kooperující celek. To bylo 

způsobeno právě několikanásobným vstupem stejných dat do systému, nesprávností 

vkládaných dat, jelikoţ nedocházelo k jejich kontrole a především neexistující legislativní 

úpravou. Pravidla pro vedení registrů a poskytování údajů v nich uvedených byla roztříštěna 

do mnoha právních předpisů, coţ ještě přispívalo ke zmatku a nefungování systému 

základních registrů. 

Ke zlepšení situace došlo aţ v roce 2009, kdy byl schválen zákon o základních registrech č. 

111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který tak vytvořil jednotnou legislativní úpravu 

pro systém základních registrů. Vláda ČR zůstala u vytvoření 4 registrů, tak jak o tom 

uvaţovali její předchůdci. Jejich náplň zůstala v podstatě stejná, pouze názvy byly 

pozměněny. Spuštění základních registrů bylo plánováno na červenec roku 2010, kdy měl být 

zahájen zkušební provoz a ostrý provoz ho měl nahradit o rok později. Ve skutečnosti však 

došlo k odkladu aţ na červen 2012, kdy byla od 26. 6. aţ do 30. 6. spuštěna ověřovací verze a 

1. 7. 2012 byl zahájen ostrý provoz základních registrů.  

Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj, tedy nejdůleţitější 

údaj o daných subjektech. Údaje zde uvedené by měly být vzájemně kompatibilní a jediné 

právně závazné. V praxi to znamená, ţe by měl občan nahlásit změnu údajů pouze jednou a 

úřady si je mezi sebou předají a nebudou smět poţadovat, aby je dotyčná osoba uváděla 

znovu. Referenčním údajem se podle zákona rozumí např. jméno a příjmení občana, nebo 

identifikační číslo právnické osoby. 

 

3.1.4.2 Charakteristika základních registrů 

V současné době jsou součástí systému základních registrů veřejné správy čtyři registry a to 

registr obyvatel (ROB), registr osob (ROS), registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

(RUIAN) a registr práv a povinností. Součástí tohoto systému je ještě informační systém 

základních registrů (ISZR) a informační systém ORG nazýván téţ jako převodník 

identifikátorů fyzických osob. 
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Registr obyvatel – ROB 

V základním registru obyvatel jsou uvedeny referenční údaje o fyzických osobách. § 17 

zákona o základních registrech udává, ţe se v registru obyvatel shromaţďují data o: 

 Všech občanech České republiky 

 O cizincích, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky 

 O osobách, kterým byl poskytnut azyl 

 O dalších fyzických osobách, o kterých to stanoví zvláštní předpis. 

 

Referenčními údaji, které jsou o těchto osobách v základním registru uvedeny jsou: 

 Jméno a příjmení 

 Adresa trvalého bydliště 

 Datum, místo a okres narození, popř. stát 

 Datum, místo a okres úmrtí 

 Státní občanství 

 Čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů 

 Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, pokud je tato 

schránka zpřístupněna. 

Editory údajů v registru obyvatel jsou ministerstvo vnitra a policie České republiky. 

Správcem základního registru obyvatel je podle § 20 Ministerstvo vnitra, které by mělo 

zajišťovat poskytování údajů z registru a zpracování údajů potřebných k plnění úkolů 

stanovených jiným právním předpisem. Pokud dojde k úmrtí osoby vedené v registru 

obyvatel, uchovávají se data o této osobě ještě další 3 roky. Jestli-ţe k úmrtí nedošlo, 

uchovávají se data po dobu 15 od poslední aktualizace jakéhokoli uvedeného údaje a poté 

dochází k vymazání dat. 

 

Registr osob – ROS 

Registr osob ukládá základní identifikační údaje o osobách, které jsou uvedené v § 25 zákona 

o základních registrech, patří sem: 
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 Právnické osoby 

 Organizační sloţky právnických osob 

 Organizační sloţky státu 

 Podnikající fyzické osoby 

 Zahraniční osoby a jejich organizační sloţky 

 Organizace s mezinárodním prvkem. 

 

Základní registr osob ukládá identifikační údaje o těchto subjektech, jejich provozovnách a 

statutárních orgánech. Referenčními údaji v základním registru osob jsou: 

 Obchodní firma nebo název a jméno 

 Datum vzniku a datum zániku 

 Datum zahájení a ukončení činnosti v provozovně 

 Adresa provozovny 

 Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato schránka 

zpřístupněna 

 Statutární orgán 

 Právní forma a právní stav. 

 

Všechny osoby, zapsané v ROS, jsou označeny jednoznačným identifikátorem – 

identifikačním číslem osoby (IČO). Správcem a zároveň editorem registru osob je Český 

statistický úřad. 

 

Registr práv a povinností – RPP 

Kolem RPP se zpočátku vyskytovala spousta spekulací a nejasností, protoţe nebylo zcela 

jasné, k čemu by měl tento registr slouţit. Podle správy základních registrů slouţí RPP jako 

zdroj údajů pro informační systémy základních registrů. To znamená, ţe kdykoli se z registrů 

pokusí někdo získat nějaký údaj nebo ho změnit, bude na základě RPP posuzováno, zda je to 

oprávněné, či nikoli. Kaţdý občan má moţnost se dozvědět, jestli o něm uvedené údaje 
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v nějakém ze základních registrů byly změněny a kým. Všichni, kdo mají zřízenou datovou 

schránku, obdrţí jednou ročně výpis o změnách týkajících se jejich osoby. Ostatní si mohou 

tento výpis vyţádat na pobočkách Czech POINT. 

Referenční údaje uvedené v RPP jsou podle § 50 odst. 1 dvojího typu: 

 Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci 

 Referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. 

 

K vybraným referenčním údajům o agendách orgán veřejné moci podle § 51 odst. 1 patří: 

 Název agendy a její číselný kód 

 Výčet a popis činností, které mají být v agendě vykonávány 

 Výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají 

 Výčet rolí nezbytných při výkonu agendy atd. 

 

Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou údaje o rozhodnutích nebo jiných 

úkonech orgánů veřejné moci, včetně smluv, na jejichţ základě dochází ke změně údaje 

v jiném registru – ROS nebo ROB. K vybraným referenčním údajům o právech a 

povinnostech osob podle § 52 odst. 1 patří: 

 Název a identifikátor orgánu, který rozhodnutí vydal 

 Název a kód agendy, při jejímţ výkonu bylo rozhodnutí vydáno 

 Vymezení práv a povinností, které subjektu rozhodnutím vznikly 

 Datum nabytí právní moci atd. 

 

Správcem registru práv a povinností je podle § 49 zákona o základních registrech 

Ministerstvo vnitra České republiky. 
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Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN 

RUIAN ukládá informace o základních a účelových územních prvcích, o územně evidenčních 

jednotkách a adresách. Referenčními údaji v registru územní identifikace podle § 38 jsou: 

 Identifikační údaje – ty jsou podrobně vypsány v § 31 odst. 1 a patří sem mimo jiné 

území státu, kraje, okresu obce a katastrální území 

 Údaje o vazbách na ostatní územní prvky 

 Údaje o druhu a způsobu vyuţití pozemku 

 Údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti 

 Adresy. 

 

RUIAN také, jako jediný registr, vede nereferenční údaje, kterými jsou technickoekonomické 

atributy budov. Těmi jsou výměra, počet podlaţí, připojení na kanalizaci, vodu, plyn apod. 

Součástí tohoto projektu je veřejný dálkový přístup – VDP, který široké veřejnosti umoţňuje 

nahlíţet do dat uloţených v RUIAN přes internet. I v § 30 je uvedeno, ţe je registr územní 

identifikace veřejným seznamem. 

Správcem tohoto registru je Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK). Editory jsou 

podle § 46 obce, městské obvody nebo městská část územně členěného statutárního města. 

 

Informační systém základních registrů – ISZR 

Informační systém základních registrů spravuje Správa základních registrů. Slouţí 

k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování sluţeb státní správy nejširší veřejnosti a 

umoţňuje rychlou komunikaci s úřady a orgány státní správy a územní samosprávy. Slouţí i 

k ověřování a čištění dat, protoţe propojuje všechny základní registry veřejné správy i jejich 

uţivatele. Funguje to tak, ţe data uvedená v agentových informačních systémech jsou 

porovnávána s těmi, která jsou uloţena v základních registrech.  

Základními cíli projektu ISZR jsou zajištění integrity systému a zabezpečení komunikace 

systému s relevantními informačními systémy veřejné správy, zajištění aktuálnosti dat, 
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bezpečné sdílení dat mez jednotlivými úřady a oprávněný přístup občanů k údajům 

uvedených v registrech.
37

 

 

Převodník identifikátorů fyzických osob – ORG 

V České republice, stejně jako v jiných státech, se stala velkým problémem krádeţ identity 

prostřednictvím zneuţití osobních údajů. V roce 2003 byla krádeţ identity poprvé oficiálně 

označena jako porušování lidských práv.
38

 Z tohoto důvodu se do projektu základních registrů 

vetkala myšlenka, rozdělit provázanost osobních údajů občana a zmírnit tak zneuţití osobních 

údajů. Na této bázi byl zřízen informační systém ORG. 

Převodník identifikátorů fyzických osob je velmi důleţitou součástí projektu základních 

registrů veřejné správy. Je to informační systém, jehoţ hlavním úkolem je ochrana osobních 

údajů. To spočívá v náhradě rodného čísla, které bylo dosavadním univerzálním 

identifikátorem fyzické osoby, systémem bezvýznamových identifikátorů a následném 

zabránění zneuţití rodného čísla a neoprávněného získávání informací prakticky z kaţdého 

registru, jak to bylo dosud moţné. Zákon rozlišuje 2 typy identifikátorů a to identifikátor 

agendový a zdrojový. Zdrojový identifikátor pod sebou skrývá pouze danou fyzickou osobu a 

údaje o ní. Agendový identifikátor zahrnuje fyzickou osoby a agendu, kterou vykonávala a se 

kterou je spojena. Jediným místem, kde budou tyto identifikátory uleţeny je právě ORG, ale 

nebudou zde ţádné jiné údaje o fyzických osobách, takţe ani znalost všech identifikátorů 

neumoţňuje zjistit jejich přiřazení konkrétním fyzickým osobám. Informační systém ORG je 

v gesci Úřadu na ochranu osobních údajů a dodavatelem tohoto systému je společnost 

TESCO SW a.s. 

Z výše uvedených slov vyplývá, ţe důleţitou roli v systému základních registrů tvoří kromě 

správců registrů také Úřad na ochranu osobních údajů. Podle § 11 zákona o základních 

registrech je pravomocí úřadu právě vytváření zdrojových identifikátorů fyzických osob a 

vedení seznamů těchto identifikátorů. Všechny identifikátory vygenerované ÚOOÚ a to jak 

zdrojové, tak agendové, jsou neveřejné. 

 

Správa základních registrů 
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 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. Informační systém základních registrů [online]. © 2010 – 2013 [cit. 2013-04-
03]. Dostupné z: http://www.szrcr.cz/informacni-system-zakladnich-registru 
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 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Informační systém ORG [online]. © 2000 - 2013 [cit. 2013-04-03]. 
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Správa základních registrů je poměrně nový správní úřad, který byl zřízen k 1. 1. 2010 dle § 6 

zákona 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Je to samostatná 

organizační sloţka státu, která je podřízena Ministerstvu vnitra ČR. V jejím čele stojí ředitel. 

Podle § 7 je SZR správcem informačního systému základních registrů a zajišťuje: 

 Provoz ISZR 

 Realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry 

 Zpřístupnění referenčních údajů obsaţených v základních registrech 

 Vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému 

základních registrů. 

 

Důleţité je, ţe SZR nemá přístup k obsahu referenčních údajů obsaţených v základních 

registrech. 

 

3.2 Klaudie 

Od dubna 2011 se dalším, novým symbolem eGovernmentu stává Klaudie, eGonova 

manţelka. Projekt Klaudie vznikl proto, ţe se projekt eGovernmentu dostal do fáze, kdy se 

nároky na jeho provozování střetly s realitou veřejných rozpočtů. Docházelo ke zvyšování 

investic a zároveň ke sniţování rozpočtů.
39

 Bylo tedy potřeba zavést nový způsob stavby a 

provozu datových center a samotných informačních systémů a k tomu byl uveden do provozu 

Cloud Computing, který v českém eGovernmentu představuje právě Klaudie. Cloud 

Computing znamená sdílení hardwarových a softwarových prostředků pomocí sítě.
40

 Cloud 

Computing má své jméno podle diagramu, který představuje oblak, jenţ má v sobě zahrnuty 

veškeré sloţky systému. V případě Klaudie spočívá řešení pomocí Cloud Computingu v tom, 

ţe se budou systémy eGovernmentu budovat a spravovat jinak a starší systémy se budou 

přizpůsobovat novějším tak, aby nebylo nutno investovat do zcela nových typů systémů. 

Předpokládá se tak efektivnější vyuţití zdrojů, např. současné serverové vyuţití kapacit je 

Ministerstvem vnitra odhadováno asi na 30% a při pouţití cloud modelu by se mělo jednat o 
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 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Klaudie - od správy majetku k modelu poskytování a odebírání 
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 CLOUDCOMPUTING. Co je to Cloudcomputing? [online]. 2008 - 2010 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 
http://www.cloudcomputing.cz/ 



29 
 

60 – 70%. Klaudie je tedy komplex systémů, které tvoří cloud veřejné správy a tím se stává 

poskytovatelem sluţeb pro orgány veřejné moci a jejich klienty a tyto sluţby budou 

poskytovány celoplošně a nepřetrţitě. 

 

3.3 Portál veřejné správy 

Portál veřejné správy je potřeba zmínit vzhledem k jeho významu pro eGovernment v České 

republice. Měl by být jakousi vstupní branou, kterou se občan dostane do světa úředníků a 

zjistí zde veškeré potřebné informace z veřejné správy. Portál veřejné správy je povinně 

zřízen ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle zákona 263/2001 Sb., kterým se mění zákon 365/2000 Sb., § 6f je 

portálem veřejné správy informační systém VS zajišťující přístup k informacím státních 

orgánů, orgánů územních samosprávných celků a komunikaci s veřejnými orgány. 

Komunikace s veřejnými orgány je zajištěna pomocí datových schránek a kontaktních míst 

VS. Přímo na stránkách portálu jsou pro občany k dispozici elektronické formuláře, 

vyhledávání v zákonech a informace o dokladech, sociálním zabezpečení i základních 

registrech. Jsou zde seznamy datových schránek, rejstříky i věstníky organizací a údaje o 

Evropské unii, České republice, prezidentovi, vládě apod. Pro cizince je velmi uţitečná i jim 

věnovaná záloţka, kde mohou získat informace o manţelství, vstupu a pobytu na území 

našeho státu i o státním občanství. Správa tohoto projektu byla původně v gesci ministerstva 

informatiky, to ale bylo v roce 2007 zrušeno a jeho agendu převzalo ministerstvo vnitra, 

ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní zřizuje portál veřejné 

správy Ministerstvo vnitra České republiky. 

 

3.4 Datové schránky 

Velmi důleţitou a veřejně diskutovanou součástí eGovernmentu jsou datové schránky, které 

ulehčují podnikatelským subjektům komunikaci s veřejnou správou. Datové schránky jsou 

podle § 2 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, datová uloţiště, která jsou určena k doručování 

orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky 

zřizuje a spravuje ministerstvo vnitra. Původní zákonná úprava povolovala doručování do 

datových schránek pouze mezi orgány veřejné moci a soukromoprávními subjekty, ale novela 
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č. 190/2009 Sb., umoţňuje korespondenci i pouze mezi subjekty soukromého práva 

navzájem. 

Ze zákona je doručování pomocí datových schránek povinné při obousměrné komunikaci 

orgánů veřejné moci mezi sebou a při komunikaci orgánů veřejné moci vůči právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Nepovinně se datové schránky mohou vyuţívat při 

komunikaci právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci a při vzájemné 

komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami. 

Zásadní rozdíl mezi datovými schránkami a klasickým e-mailem spočívá v bezpečnosti 

přenosu dat. E-mailové protokoly, jako např. HTTP nejsou pro předávání úředních listin 

dostatečně bezpečnými přenosovými protokoly a systém datových stránek vyuţívá nový 

bezpečnější protokol HTTPS. Tím datové schránky představují bezpečné činění úkonů 

způsobem, který vysoce přesahuje bezpečnost a důvěryhodnost současných doručovacích 

cest.
41

 

 

3.4.1 Zřízení, zrušení a fungování datových schránek 

Datové schránky jsou zřizovány buď ze zákona, nebo na ţádost. Ze zákona je datová schránka 

zřizována: 

 Orgánům veřejné moci 

 Právnickým osobám zřízeným zákonem a právnickým osobám zapsaným 

v obchodním rejstříku 

 Organizačním sloţkám podniků zahraničních právnických osob zapsaných 

v obchodním rejstříku 

 Insolvenčním správcům, advokátům a daňovým poradcům. 

 

Osobám uvedených u prvních třech odráţek, které vznikly před nabytím účinnosti zákona č. 

300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a insolvenčním správcům, byly datové schránky 

zřízeny automaticky Ministerstvem vnitra do 90 dnů od nabytí účinnosti jmenovaného 
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zákona, tzn. do 28. 9. 2009.
42

 Advokátům a daňovým poradcům, byly schránky zřízeny do 1. 

července 2012. Pokud ale měli zájem, mohli si zaţádat o zprovoznění datové schránky 

v dřívějším termínu.
43

 Subjektům vzniklým aţ po nabytí účinnosti zákona je datová schránka 

zřízena bezodkladně poté, co MV obdrţí informaci o jejich zapsání do příslušné evidence. 

Subjekty, které si ze zákona datovou schránku zřizovat nemusí, si o její zřízení mohou 

zaţádat. Ţádost se podává Ministerstvu vnitra a lze jí podat: 

 Osobně (na podatelně MV nebo KMVS) 

 Poštou 

 Elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny MV 

 Prostřednictvím datové schránky (pokud uţ subjekt datovou schránku má a chce si 

zřídit další) 

 

Po podání ţádosti jsou ověřovány údaje v ní uvedené, a pokud ţádost stanovené poţadavky 

splňuje, je Ministerstvem vnitra schránka do tří dnů od podání ţádosti zprovozněna. V této 

lhůtě jsou uţivateli zaslány přístupové údaje, kterými jsou přístupové jméno a heslo. Schránka 

je zprovozněna prvním přihlášením oprávněné osoby. Jestliţe se osoba nepřihlásí do 15 dnů 

od doručení přístupových údajů, je schránka zpřístupněna 15. dnem od doručení informací 

potřebných k přístupu. 

Z technického hlediska fungují datové schránky jako transportní systém, jehoţ hlavním 

úkolem je dodávání datových zpráv od odesílatele k adresátovi.
44

 Schránky fungují na 

podobném principu, jako elektronická pošta. Je potřeba vybrat adresáta ze seznamu podle 

identifikačního čísla nebo názvu subjektu, napsat zprávu a odeslat. Lze vkládat i přílohy, 

elektronické podpisy a elektronická razítka. Největší moţná velikost datové zprávy je 10 MB 

a jedna zpráva můţe mít nejvýše 50 adresátů. Kaţdé přihlášení do datové schránky vyvolá 

doručení příchozích zpráv. Doručená zpráva platí za zprávu přečtenou. Informační systémy 
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datových schránek nejsou datovými uloţišti, tzn., ţe doručená
45

 datová zpráva je po dobu 90 

dnů uloţena v datové schránce a poté můţe být převedena do samostatného datového uloţiště. 

Zrušení datové schránky je upraveno v § 13 zákona č. 300/2008 Sb. Ministerstvo vnitra zruší 

datovou schránku: 

 Fyzické osoby po uplynutí 3 let od její smrti 

 Podnikající fyzické osoby po uplynutí tří let ode dne výmazu z příslušné evidence 

 Právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne jejího zániku 

 Orgánu veřejné moci po uplynutí 3 let od jeho zrušení. 

 

Zrušení datové schránky předchází její znepřístupnění, to znamená, ţe do ní nebudou moci 

být doručovány datové zprávy. Ke znepřístupnění schránky dochází např. z důvodu úmrtí, 

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, vzetí do vazby nebo do výkonu trestu 

u fyzických i podnikajících fyzických osob, z důvodu výmazu z obchodního nebo 

ţivnostenského rejstříku u právnických a podnikajících fyzických osob nebo z důvodu zániku 

funkce notářů a soudních exekutorů. Datovou schránku je moţné znepřístupnit i na ţádost u 

subjektů, které nemají povinnost si ji zřizovat. Pokud je schránka znepřístupněna na ţádost, 

lze ji na ţádost opět zpřístupnit. Je-li ale ţádost o znepřístupnění podána dvakrát za poslední 

rok, je její opětovné zpřístupnění moţné aţ po uplynutí jednoho kalendářního roku. Důleţité 

je, ţe zákon neumoţňuje zrušení datové schránky znepřístupněné na ţádost, a to ani tehdy, 

kdyţ není pouţívána několik let po jejím znepřístupnění.
46

 

 

3.4.2 Informační systém datových schránek 

Podle § 14 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je informační systém datových schránek 

informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a 

jejich uţivatelích. Správcem systému je MV a jeho provozovatelem drţitel poštovní licence, 

kterým je v tomto případě Česká pošta. V informačním systému datových schránek jsou 

vedeny údaje jako identifikátor datové schránky, datum zřízení, zpřístupnění, znepřístupnění a 
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zrušení datových schránek, údaje o provedených úkonech a informace o uţivatelích, jakými 

jsou mj. jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého místa pobytu fyzických osob a 

obchodní firma, identifikační číslo a sídlo právnických osob. Všechny tyto údaje o uţivatelích 

datových schránek jsou neveřejné.
47

 V § 14 odst. 6 zákona je dále uvedeno, ţe ani 

provozovatel informačního systému ani jeho správce nemají přístup do datových schránek. 

Provozovateli informačního systému náleţí za provozování systému peněţní odměna
48

 a také 

mu plynou příjmy z poplatků za doručování datových zpráv. Pokud je datová zpráva 

odesílána ze schránky odesílatele adresátovi, který musí mít ze zákona zřízenou datovou 

schránku, pak je doručení bezplatné. Pokud je ale správa dodávána subjektu, který má 

datovou schránku zřízenou na ţádost, pak za doručení takové zprávy náleţí provozovateli 

informačního systému odměna, kterou hradí odesílatel. Základní poplatek za odeslání datové 

zprávy činí 15,04 Kč, konečná úhrada se však účtuje na konci měsíce za celkový počet 

odeslaných zpráv. Zpoplatněno je také uţívání datového uloţiště a to podle počtu zpráv, které 

jsou v něm uloţeny.
49

 

Za téměř čtyři roky od nabytí účinnosti zákona o elektronických úkonech bylo zpřístupněno 

513 666 datových schránek a posláno téměř 124 milionů datových zpráv. Průměrná úspěšnost 

doručení přihlášením je 97,4%.
50

 

 

3.5 Další příklady eGovernmentu v ČR 

 

3.5.1 Elektronický podpis 

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů bezpečné elektronické komunikace, protoţe 

umoţňuje identifikaci a autentizaci fyzických osob v prostředí internetu. V současné době je 

elektronický podpis zaloţen na kryptografických
51

 metodách, díky nimţ jsou tvořeny 

šifrovací klíče, které zaručují bezpečnost elektronického podpisu.  
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Elektronický podpis 

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších přdpisů, rozlišuje tři druhy podpisu a to elektronický podpis, zaručený 

elektronický podpis a uznávaný elektronický podpis. 

Elektronickým podpisem se pro účely zákona rozumí „údaje v elektronické podobě, které jsou 

připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda 

k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě“
52

 

Zaručeným elektronickým podpisem je elektronický podpis, který: 

 je jednoznačně spojen s podepisující osobou 

 umoţňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě 

 byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba 

můţe udrţet pod svou výhradní kontrolou 

 je k datové zprávě připojen takovým způsobem, ţe je moţno zjistit jakoukoliv 

následnou změnu dat. 

 

Uznávaným elektronickým podpisem je zaručený elektronický podpis, který je zaloţený na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb a 

obsahuje údaje umoţňující jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Uznávaný 

elektronický podpis je nutný při komunikaci se státem, územními samosprávnými celky, 

právnickými osobami, které byly zřízeny státem a fyzickými osobami, které vykonávají 

působnost v oblasti státní správy a jestliţe se dokument týká této působnosti. 

 

Certifikát 

K elektronickému podpisu náleţí také certifikát, který je jakýmsi průkazem totoţnosti 

slouţícím k ověření elektronického podpisu.
53

 Zákon vymezuje tři druhy certifikátů, a to 

certifikát, kvalifikovaný certifikát a kvalifikovaný systémový certifikát. 

                                                           
52

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 
podpisu) 
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Certifikátem se, podle § 2 písm. k, zákona o elektronickém podpisu, rozumí datová zpráva, 

která je vydána poskytovatelem certifikačních sluţeb, spojuje data pro ověřování 

elektronických podpisů s podepisující osobou a umoţňuje ověřit její identitu. Tento obyčejný 

certifikát se vydává k běţnému elektronickému podpisu. 

Kvalifikovaný certifikát je zapotřebí k zaručenému elektronickému podpisu a je vydáván 

kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb. K uznávanému elektronickému 

podpisu je nutný kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních sluţeb. 

 

Zákonná úprava 

Veškeré pojmy a procesy související s elektronickým podpisem vymezuje zákon č. 227/200 

Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Snahou tvůrců tohoto zákona 

bylo, aby byl sepsán co nejobecněji a technologicky co nejméně závislý, neboť při kaţdé 

změně technologie by se musel měnit i samotný zákon.
54

 Tento právní předpis vznikl na 

základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES, která se snaţí o standardizaci 

certifikačních sluţeb v EU. Směrnice je podrobně rozpracována a poskytuje náhledy na 

akreditační schéma, odpovědnost států za dohled nad poskytováním sluţeb ve vztahu 

k elektronickému podpisu a zavádí v této oblasti společnou terminologii. Zákon o 

elektronickém podpisu byl v ČR přijat v roce 2000 a ČR se tak stala třetí zemí, kde vstoupil 

v platnost zákon upravující jeho uţívání. 
55

 

 

3.5.2 eHealth 

eHealth neboli elektronické zdravotnictví představuje vyuţívání informačních technologií pro 

zlepšení diagnostiky, léčby, prevence a řízení ve zdravotnictví. Jeho cílem je lepší přístup k 

péči o pacienty a zvýšení kvality a efektivity zdravotnictví.  eHealth spočívá především ve 

sdílení dat mezi lékaři, pacienty, různými zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími 

zájmovými skupinami v oblasti zdravotnictví, při zachování důvěrnosti údajů. 

                                                           
54 MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice: právní a technologické aspekty. 2., 
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55 BUDIŠ, Petr. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2008, 157 s. ISBN 978-80-

7263-465-1. s. 111. 
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Od roku 1998 se na Ministerstvu zdravotnictví vyměnilo 10 ministrů s rozdílnými názory a 

přístupy k elektronizaci zdravotnictví. Tento fakt se výrazně podepsal na rychlosti i kvalitě 

implementace eHealthu. Nejvýznamnějšími projekty v oblasti českého eHealthu jsou doposud 

následující: 

 

IZIP 

V současné době zůstává nejznámějším a největším projektem eHealth v ČR projekt IZIP 

neboli elektronická zdravotní kníţka. Ta by měla představovat vysoce zabezpečený souhrn 

zdravotních informací o pacientovi, který je dostupný všem lékařům, kterým k tomu udělí 

pacient přístup, v elektronické podobě. Měly by zde být zapisovány aktuální a důleţité údaje 

o pacientově zdravotním stavu, sledování termínů prohlídek a očkování a také účet pojištěnce, 

který vykazuje, kolik léčení pacienta za dané období stálo
56

. IZIP byl započat rokem 2001, 

kdy byl soukromou společností tento software vyvinut. Pilotní provoz začal v roce 2002 a do 

ostrého provozu přešel systém v roce 2004, ale pouze pro klienty VZP. Pro klienty ostatních 

pojišťoven byl zpřístupněn v roce 2007. Projekt se ovšem ukázal, jako ne příliš funkční. 

Hlavními problémy byla nedůvěra pacientů i lékařů ve sdílení citlivých informací a dále i 

neochota zdravotníků, zapisovat údaje do elektronického systému. Za další problém byla 

označena nepovinnost přihlášení se ke zdravotnickým kníţkám, a to jak ze strany pacientů, 

tak ze stran lékařů. Do systému bylo zaregistrováno přes 2,5 milionu pacientů
57

. V roce 2012 

byl projekt ministrem zdravotnictví zastaven pro nedostatečné vyuţívání. 

 

eNeschopenka 

Projekt eNeschopenka nabízí moţnost zasílat Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a 

Hlášení ošetřujícího lékaře elektronicky buď prostřednictvím datové schránky, anebo pomocí 

aplikace ČSSZ. Do této doby měli lékaři povinnost vyzvedávat si tiskopisy dokumentů a 

ručně je vyplňovat ve trojím provedení a následně zasílat v listinné podobě na ČSSZ. Účelem 

eNeschopenky je omezení zpracování dokumentů v listinné podobě.
58
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ePACS 

ePACS je „systém výměny obrazové dokumentace mezi různými zdravotnickými zařízeními 

v elektronické podobě“
59

 Systém tedy nahrazuje fyzický převoz datových nosičů nebo 

obrázků mezi nemocnicemi nebo jejich posílání ne příliš bezpečnou e-mailovou cestou. 

Je to nízkonákladový systém, spravovaný a koordinovaný Všeobecnou fakultní nemocnicí 

v Praze. Projekt byl ve zkušebním provozu zahájen v roce 2006 mezi třemi praţskými 

nemocnicemi. V současné době je do něj zapojeno 187 subjektů včetně dvou nemocnic na 

Slovensku a univerzitní nemocnice v Cambridge. 

 

Nemocniční informační systém – VFN 

Důkazem, ţe mohou být projekty eHealth úspěšné je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

na Karlově náměstí, která je jedním z nejpokrokovějších zařízení v oblasti elektronického 

zdravotnictví. Mezi hlavní oblasti elektronizace v této nemocnici patří ePACS, pokrytí areálu 

nemocnice bezdrátovou sítí a úplný přechod na elektronickou dokumentaci, v čemţ je VFN 

první, která došla aţ ke zrušení duplicitního vedení záznamů. Projekt elektronické 

dokumentace byl zaveden nejdříve na psychiatrické klinice v roce 2009 a v průběhu roku 

2010 byl rozšířen po celém zařízení. Motivací k tomuto systému byla neochota lékařů vést 

evidenci dvojím způsobem. Bylo zjištěno, ţe finanční úspory v nemocnici činí 2 mil. Kč 

ročně pouze na tonerech do tiskáren a kaţdý lékař ušetří v průměru 3 hodiny práce 

s dokumenty za měsíc.
60

 

Mezi problémy, které zabraňují efektivní elektronizaci ve zdravotnictví, patří špatná 

komunikace mezi zájmovými skupinami, neochota sdílení dat i neuspokojivé připojení 

ordinací k internetu. Zavedení eHealth komplikují také sloţité právní prostředky a to, ţe 

zdravotnickou dokumentaci je v současné době nutné mít podepsanou od lékaře. Musí se tak 

dořešit otázka elektronického podpisu. 
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3.5.3 eJustice 

Zvyšování efektivnosti justice, především rychlému a efektivnímu rozhodování soudů 

prostřednictvím zavádění jejich elektronizace, byla ze strany Ministerstva spravedlnosti 

věnována velká pozornost. Podle Sdělení Evropské Komise s názvem „Směrem k evropské 

strategii pro elektronické soudnictví (e-justice)“ je moţné termín eJustice definovat „jako 

využití informačních a komunikačních technologií s cílem zlepšit přístup občanů k soudnictví 

a zvýšit účinnost právních řízení, jimiž se rozumí jakýkoli druh aktivit, jejichž účelem je 

vyřešit spor nebo ukládat tresty za určitá jednání.“
61

  

Zřejmě nejstarší veřejně přístupnou aplikací prostřednictvím internetu je obchodní rejstřík, 

který byl do provozu uveden v roce 1997. Výpisy z OR byly vţdy zdarma, ale do 31. 3. 2012 

byly jen informativní povahy. Od 1. 4. 2012 jsou výpisy stahovány ze zabezpečených stránek 

s kódem https a jsou automaticky označovány elektronickou značkou soudu a časovým 

razítkem. Tím dostávají výpisy všechny náleţitosti a veřejnost tak stahuje originály výpisů. 

Obchodní rejstřík je veden výhradně elektronicky a všechny návrhy a listiny uchovává 

rejstříkový soud pouze v elektronické podobě. I návrhy a listiny, které jsou soudu doručeny 

v listinné podobě, bývají bez zbytečného prodlení převáděny do podoby elektronické. 

Mezi nejdéle fungující informační systémy v ČR patří i Rejstřík trestů. RT dlouho odolával 

dálkovému přístupu a jakékoli další informatizaci. To se změnilo v roce 2004 novelou č. 

126/2003 Sb. zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
62

 Tato 

novela slibovala dálkový přístup a podání elektronické ţádosti o výpis z rejstříku. K tomu ale 

nedošlo a poprvé to bylo umoţněno v roce 2008 prostřednictvím KMVS. V současné době je 

moţné podat ţádost o výpis z RT pouze v síti kontaktních míst Czech POINT a to 

elektronicky i v listinné podobě. Ţádost je moţné podat i elektronicky na podatelnu Rejstříku 

trestů. Tato ţádost musí být označena zaručeným elektronickým podpisem. 

Dalším veřejně přístupným informačním systémem VS je insolvenční rejstřík, jehoţ úlohou je 

zajistit maximální publicitu insolvenčních řízení. V Insolvenčním rejstříku je moţné vyhledat 

dluţníky, proti kterým bylo insolvenční řízení zahájeno po 1. lednu 2008. Pokud bylo řízení 

zahájeno před tímto datem, jsou tito dluţníci k dohledání v Evidenci úpadců. V IR je moţné 
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najít jméno fyzické osoby nebo firmu právnické osoby, konkrétního insolvenčního správce, 

zjistit spisovou značku i stav řízení. Do rejstříku nelze podávat insolvenční návrhy. 

Významnými informačními zdroji o české justici jsou také následující elektronické systémy: 

 

e-Sbírka 

e-Sbírka je dostupná na oficiálních stránkách ministerstva vnitra. Obsahuje Sbírku zákonů a 

Sbírku mezinárodních smluv. Ve sbírce zákonů se vyhlašují ústavní zákony, zákony, zákonná 

opatření senátu, nařízení vlády, právní předpisy vydané ministerstvy, nálezy Ústavního soudu, 

rozhodnutí prezidenta republiky atd., a to uveřejněním jejich plného znění. Ve Sbírce 

mezinárodních smluv jsou zveřejněny platné mezinárodní smlouvy, jimiţ je ČR vázána, 

oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a další rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány, 

jimiţ je ČR vázána. V e-Sbírce je vydáván také Úřední věstník Evropské unie. Je důleţité, ţe 

to, co je vydáváno v elektronické sbírce zákonů, ve většině případů nejsou úplná znění 

zákonů, ale často jen novely, které uţ nebývají přeneseny do původního textu. Proto MV 

umoţňuje vyhledávání na stránkách Portálu veřejné správy ČR, kde uţ jsou dostupná právě 

platná znění zákonů. 

 

e-Legislativa 

Vláda v současné době zpřístupňuje na internetu tři systémy, které se týkají zákonodárného 

procesu. Jsou jimi: 

 Knihovna připravované legislativy 

Na stránkách Knihovny zveřejňuje ODok, neboli Oběh dokumentů mezi úředními 

orgány státní správy, Parlamentem a kanceláří prezidenta republiky, dokumenty 

legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády.
63

 Široká veřejnost tak můţe 

získat přehled o tom, co současná vláda připravuje, co schválila a v jaké podobě. 

 eVláda 

eVláda je dalším informačním systémem Úřadu vlády, který ale není veřejně 

přístupný. „Jedná se o elektronickou knihovnu vládních materiálů určených pro 
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jednání vlády.“
64

 Oprávněnému uţivateli eVlády je zpřístupněn program vlády, 

podkladové materiály k jednání vlády včetně navrhovaných usnesení vlády, programy 

jednotlivých schůzí a další relevantní dokumenty. 

 Elektronická knihovna legislativního procesu 

Tento informační systém slouţí k oběhu legislativních dokumentů mezi ústředními 

orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky. Tento systém je 

v provozu od roku 2003 a stal se efektivním nástrojem pro tvorbu dokumentů, jejich 

vkládání a podepisování. 

 

infoSoud a infoJendání 

Aplikace infoSoud, která je v provozu od roku 2008, umoţňuje účastníkům řízení i veřejnosti 

nahlíţet do průběhu řízení na určitém soudu. V současné době jsou do systému zařazeny spisy 

soudů okresních, krajských a vrchních. Nejvyšší správní soud ani Ústavní soud v systému 

zařazeny nejsou.  

infoJednání umoţňuje nalezení konkrétních informací o jednáních jako je čas konání, 

spisovou značku, jméno soudce a dalších účastníků řízení a to, zda se jedná o zasedání 

neveřejné nebo jestli nedošlo k jeho zrušení. 

 

infoDeska a ePodatelna 

Aplikace infoDeska zveřejňuje listinný obsah úřední desky v elektronické podobě. Informace 

zde uvedené mají pouze informativní charakter, nejsou tedy úředními dokumenty. V současné 

době jsou do projektu zapojeny MSp, soudy a státní zastupitelství. 

Elektronická podatelna je jedním z nejstarších nástrojů eJustice. Na jejích stránkách je moţno 

podat ţalobu, návrh ve věcech týkajících se nezletilých dětí nebo návrh na elektronický 

platební rozkaz. Dále jsou zde k dispozici elektronické formuláře pro exekutory nebo soudní 

komisaře. 
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eTrestní řízení 

Nejmladším a pravděpodobně nejsloţitějším projektem eJustice je elektronické trestní řízení. 

Tento projekt je velice obtíţný z hlediska koordinace zúčastněných sloţek, protoţe se dotýká 

všech orgánů činných v trestním řízení. Cílem projektu je zajištění jednotné agendy v procesu 

trestního řízení od samotného výslechu aţ po fázi soudní včetně informací od vězeňské 

sluţby. 

 

4 Problémy s elektronizací veřejné správy 

 

4.1 Spící projekty eGovernmentu 

Na konci roku 2011 byl v důsledku nesouladů v IOP vydán seznam spících projektů. Skupina 

pro hodnocení projektů označila projekty za spící jestli-ţe: 

 Po uplynutí šesti měsíců od vydání rozhodnutí není ukončeno ţádné výběrové řízení, 

tj. není podepsaná smlouva s vítězným uchazečem 

 Po uplynutí 12 měsíců od rozhodnutí nebyly utraceny ţádné finanční prostředky 

 Po uplynutí 12 měsíců od rozhodnutí jsou čerpány pouze mzdové prostředky 

 Projekt nelze v termínu dokončit v důsledku nerealizovaných výběrových řízení. 

 

Jsou to tedy projekty, které ještě nebyly realizovány a hrozí tak, ţe nebudou proplaceny 

dotace na jejich spuštění z důvodu prodluţování doby realizace těchto projektů. K projektům, 

které by měly být financovány z IOP, ale nedošlo k jejich realizaci, patří např: 

 Uplatnění principu Smart Administartion v oblasti nakládání s památkovým fondem 

České republiky 
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Ústřední památkový seznam by měl být zaveden jako zvláštní datový systém nad 

RUIAN v návaznosti na další registry veřejné správy. Projekt měl být realizován jiţ 

v roce 2009.
65

 

 Rozvoj a úprava zemědělských registrů 

Cílem tohoto projektu je sníţení administrativní zátěţe a zvýšení efektivity vnitřních i 

vnějších procesů Ministerstva zemědělství. 

 Zajištění komunikační infrastruktury pro operační střediska základních sloţek 

integrovaného záchranného systému 

Tímto projektem by měla být vybudována vysoce kvalitní a spolehlivá připojení do 

integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra, která by měla zajistit přenos 

informací a provoz aplikací v oblastech tísňového volání, operačního řízení a sdílení 

informací.
66

 

 

Ke spícím projektům náleţí ještě další, a součásti některých jiţ započatých projektů. Vláda 

vyzvala Ministerstva k vytvoření harmonogramů pro realizaci spících projektů, které čerpají 

prostředky ze zdrojů EU. Pokud krizový harmonogram nebude dodrţován, je povinností 

ministra, pod jehoţ ministerstvo projekt náleţí, do 30 dnů od zjištění odchylky od krizového 

plánu projekt zrušit a uţ ho dále neodkládat.
67

 

 

4.2 Hodnocení eGovernmentu 

Na eGovernment lze nahlíţet z několika pohledů. Jako na nástroj redukující selhávání veřejné 

správy, jako faktor posilující její adaptabilitu nebo jako vnitřní nástroj její efektivnosti. 

Otázkou však zůstává, zda vydávání koncepčních dokumentů, ustanovení nových právních 

předpisů a plánované či realizované projekty eGovernmentu dosahují očekávaných efektů. 

Důleţité je, aby informační podpora, která umoţňuje elektronizaci, skutečně vedla ke 
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zkvalitnění a zpřístupnění veřejných sluţeb, aby byla zřejmá určitá míra transparentnosti ve 

veřejném sektoru a aby existovala sociální přístupnost eGovernmentu.
68

  

V kaţdém procesu hraje nezbytnou roli vyhodnocování a měření úspěšnosti procesu. I kdyţ se 

problematice eGovernmentu věnuje v posledních 10 letech zvýšená pozornost, komplexnější 

teorie, která by vysvětlovala kvalitu elektronických sluţeb a relevantní metody hodnocení 

spokojenosti jejich uţivatelů prozatím nejsou k dispozici.
69

  I pokusy statistických měření, 

která by měla získávat údaje pro vyhodnocování úspěšnosti zavedení eGovernmentu, jsou 

teprve v počátcích. Na oficiálních stránkách organizací, které vyhodnocují nejrůznější 

statistiky, lze najít údaje týkající se elektronizace veřejné správy, ale tyto údaje jsou 

vyhodnocovány jako součást měření „informační společnosti“ a představují zde spíše 

okrajovou a často jen povrchní záleţitost. Nejedná se tedy o samostatný a systematický 

výzkum.  

I přesto vydává kaţdoročně Evropská Komise data, která srovnávají členské státy v oblasti 

ICT a jejich vyuţívání. Evropská Komise povaţuje tuto oblast v současné době za jednu 

z nejdůleţitějších pro rozvoj a inovaci Evropské unie. Ve většině ukazatelů zaostává Česká 

republika za nejvyspělejšími zeměmi EU i za evropským průměrem. Zhoršující se postavení 

ČR potvrzují opakovaně významné ţebříčky mezinárodní konkurenceschopnosti i hodnocení 

OSN, coţ v konečném důsledku ukazuje i na momentálně stagnující hospodářský růst ČR. 

Česká republika selhává zejména při samotném vyuţívání ICT občany a při komunikaci 

s úřady. Např. počet kaţdodenních uţivatelů internetu je u nás 15% pod průměrem EU a 

pokročilá počítačová gramotnost je u nás dokonce o 30 – 40% niţší neţ ve skandinávských 

zemích.
70

 Jak je vidět, nejsou tyto výsledky zcela relevantní pro posouzení kvality 

eGovernmentu, ale spíše informační společnosti, jejíţ podmnoţinu eGovernment tvoří. Přesto 

ale ICT unie vytvořila tři strategické cíle, které by měla současná vláda následovat a tím 

zlepšit kvalitu eGovernmentu. Jsou jimi: 

 Pomoc občanům i firmám prostřednictvím fungujícího eGovernmentu 

ICT jako efektivní výkon státní správy a samosprávy, který skutečně pomáhá 

občanům, podnikatelům i firmám v ČR. 
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 Priorita ekonomické strategie České republiky 

Vytvoření strategie rozvoje ICT průmyslu, která bude prakticky naplňována. 

 Podmínky pro další rozvoj 

Vytvoření vhodných podmínek pro pokračující rozvoj a vyuţití ICT v ČR, zejména 

rozšíření vysokorychlostního internetu a informačních sluţeb. 

 

Z takto stanovených cílů ICT unie je zřejmé, ţe samotná elektronizace nedosáhla v ČR 

uspokojivé úrovně. 

Jistým přístupem k hodnocení elektronizace VS mohou být Ekonomické analýzy 

eGovernmentu, které by měly odpovídat na otázku, zda po zavedení elektronizace dojde či 

nedojde k nárůstu nákladů vynaloţených na poskytování správní činnosti. Zkoumají tedy, zda 

se elektronizace vyplatí, popř. vyplatila, protoţe se většina analýz provádí aţ po elektronizaci. 

Současné metodiky ekonomických analýz se snaţí vypořádat především s problémem, který 

byl nazván jako „manaţerská krátkozrakost“. Ten vystihuje skutečnost, ţe manaţeři jsou 

často při investování do informačních a komunikačních technologií krátkozrací, protoţe 

obvykle řeší nepřímé nebo skryté náklady na danou investici pouze velmi okrajově. A právě 

tyto náklady mohou být aţ čtyřikrát větší, neţ náklady přímé. Často se tak děje proto, ţe 

nemají k dispozici dostatečný rámec pro hodnocení investic.
71

 

Představené přístupy ukazují, ţe dosud neexistují perfektní indikátory pro měření a hodnocení 

eGovernmentu. V současnosti chybí i publikace nebo alespoň veřejné informace, které by 

přinášely údaje o fungování projektů elektronické veřejné správy, jako jsou např. Czech 

POINT, datové schránky nebo základní registry.  V případě datových schránek i Czech 

POINTu se sice v oficiálně zveřejněných statistikách uvádí, kolik bylo zřízeno datových 

schránek, odesláno datových zpráv, kolik jiţ bylo zřízeno nových kontaktních míst veřejné 

správy nebo kolik výstupů uţ Czech POINT celkem poskytnul, nic z toho ale nehovoří o 

kvalitě fungování těchto projektů, o základních registrech a dalších novějších projektech 

nemluvě. Z takovýchto informací je zřejmé, ţe hodnocení eGovernmentu bude vţdy do určité 

míry experimentální
72

 a zaloţeno především na zkušenostech subjektů veřejné správy. 
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4.3 Bariéry elektronizace 

Elektronizace veřejné správy se jiţ od jejího počátku potýká s nemalými překáţkami, a to jak 

na straně státní správy, tak i niţších samosprávných celků a občanů. Dosud největší kritika 

praxe eGovernmentu je však směřována na nedostatečné vyuţití nových technologií pro účely 

reorganizace VS a také pro účely zapojování veřejnosti do rozhodování o veřejných 

záleţitostech. Podle poţadavků evropské politiky, by se v příštích letech měla pozornost více 

zaměřit na oblast G2C, tzn. na sluţby pro občany. 

 

Občané 

Bariérami na straně občanů jsou nedostatečná počítačová gramotnost, špatné internetové 

připojení, nízká motivace pro vyuţívání sluţeb eGovernmentu nebo obavy z krádeţe osobních 

dat. Řešením by byla větší propagace elektronických sluţeb, rozšíření vysokorychlostního 

internetu a zpřístupnění širšího spektra informací o činnosti místní samosprávy, ale i samotné 

vlády ČR. Největší obavy mají občané z potenciální online krádeţe či podvodu a zneuţití 

osobních údajů. Tomu lze předejít zavedením přísnějších standardů pro e-identifikaci a 

umoţněním vlády občanům, aby mohli spoluřídit a kontrolovat vyuţívání jejich personálních 

dat např. tím, ţe jim vláda umoţní vidět, která jejich data jsou registrována v informačních 

systémech VS, tato data aktualizovat a zároveň sledovat, které instituce k nim přistupují a za 

jakým účelem.
73

 

 

Územní samospráva 

Na straně územní samosprávy jsou největšími překáţkami vzdorování úředníků změně, 

nedostatečné počítačové dovednosti úředníků, špatná koordinace mezi centrální, regionální a 

místní úrovní vlády a absence jasných manuálů.
74

 Zřejmým případem bariér eGovernmentu 

ve veřejné správě na straně územní samosprávy je zkušenost měst a obcí se zaváděním a 

napojováním se na systém základních registrů veřejné správy. Přestoţe bylo spuštění 

základních registrů posunuto aţ na červenec 2012, informace z obcí ukazují, ţe při pouţívání 
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registrů vznikají v praxi problémy. To dokazuje např. komentář z města Chrudim: „Z pohledu 

města Chrudim nemohu říci, že by se systém základních registrů jevil jako zcela funkční. 

Přihlédněme ke skutečnosti, že po celou dobu příprav přechodu na základní registry se úřad a 

jeho odpovědní pracovníci potýkají s množstvím protichůdných, roztříštěných a ne zcela 

úplných informací, ze kterých si jen velice těžko skládají mozaiku představy o tom, co a jak 

konkrétně připravit, aby vůbec mohl být úřad na fungování registru připraven.“
75

 Častým 

problémem, se kterým se územní samospráva potýká, je také financování zavádění 

elektronických sluţeb. Ne vţdy jsou projekty zcela financovány ze státního rozpočtu nebo 

evropských fondů a některé kraje nemají na elektronizaci dostatek finančních prostředků. To 

v kombinaci se zdlouhavými administrativními a legislativními procesy zpomaluje rozvoj 

eGovernmentu ve veřejné správě. 

 

Stát 

V neposlední řadě jsou bariéry elektronizace veřejné správy i na straně státu. Patří sem 

zejména nedostatek politické podpory některých projektů, s čímţ jsme se setkali např. při 

realizaci elektronického zdravotnictví. Dalšími překáţkami jsou náklady na rozvoj 

eGovernmentu, nedostatek interoperability
76

 mezi informačními systémy, přání vyhnout se 

změnám u sluţeb, které jiţ fungují dobře, potíţe se zpřístupněním sluţeb eGovernmentu pro 

osoby se zrakovým či jiným postiţením a obtíţně pouţitelné aplikace eGovernmentu. 

S překáţkami na straně státu souvisejí i nadnárodní bariéry, kterými jsou např. rozdíly 

v administrativních procesech a tradicích napříč EU, špatná koordinace mezi členskými státy, 

rozdíly v zákonech a regulaci v EU a velké mnoţství jazyků pouţívaných v EU. 

Diskutované bariéry eGovernmentu naznačují, ţe by se elektronizace veřejné správy měla 

důkladně promyslet. „Existence technologie sama o sobě nepřináší očekávané efekty, 

automaticky není dosaženo organizační změny, technologie změny pouze umožňuje“
77

 

Důleţité je, ţe alespoň zpočátku by se mělo k eGovernmentu přistupovat jako k alternativě 

veřejné správy a ne jako k jediné moţnosti. O to přísnější poţadavky jsou na jeho řízení a 

vyhodnocování. 
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4.4 Hodnocení autorky 

Samotná idea eGovernmentu je velmi dobře navrţená. Jedná se o to, jak lidem co nejvíce 

ušetřit práci a čas při vyřizování úředních záleţitostí. Ale v České republice se to ve většině 

oblastí zatím příliš nedaří.  

Největší problém vidím v oblasti G2C. Obyvatelé nebývají o sluţbách eGovernmentu 

dostatečně informováni a většina z nich o eGovernmentu nikdy neslyšela. Jediné, kde se 

široká veřejnost s tímto pojmem setkává, jsou dveře obecních úřadů, často kontaktních míst 

VS, na nichţ je nalepená postavička eGona – českého symbolu elektronické veřejné správy. 

Elektronické podávání a stahování formulářů i zjišťování informací by mělo být dostupné na 

webových stránkách všech institucí, měly by zde být skutečně aktuální informace týkající se 

veškeré úřední agendy a stránky by měly být snadno dohledatelné a disponující přátelským 

uţivatelským rozhraním i pro uţivatele, kteří se s internetem a s počítačem teprve učí 

zacházet. Občané, kteří o sluţbách eGovernmentu vědí a vyuţívají ho, si sice mohou ušetřit 

spoustu času tím, ţe nemusejí čekat ve frontách, ale často k tomu nedochází, protoţe se stále 

ještě setkáváme s problémem duplicity. To znamená, ţe i kdyţ je moţné daný formulář podat 

elektronicky, často je potřeba ho zaslat nebo osobně podat i v listinné podobě, pokud občan 

nedisponuje elektronickým podpisem. Např. ale sluţby kontaktních míst VS Czech POINT se 

uţ jistě dostávají do povědomí veřejnosti. Tyto sluţby bývají často a s oblibou vyhledávány, 

protoţe nabízejí skutečně to, co slibují, tedy rychlost a dostupnost. Czech POINTy byly 

výrazně mediálně propagovány, a i kdyţ zde byly z počátku problémy s informovaností 

personálu, díky eGon centrům a odborným školením se vše mění k lepšímu. Takovýmto 

směrem by se měla oblast G2C dále orientovat. 

Subjekty spadající do skupiny G2B většinou problémy s vyuţívaním sluţeb eGovernmentu 

nemají. Často je totiţ vyuţívat musí, coţ se dělo např. v projektu datových schránek a 

dokonce je vyuţívají i dobrovolně, protoţe skutečně ulehčují práci, např. podávání ELDP a 

přihlášek a odhlášek zaměstnanců na elektronickou podatelnu ČSSZ. Takové podávání je 

úsporné i po finanční stránce, protoţe pokud by se vyplněné formuláře musely zasílat poštou, 

často je vyţadována doporučená forma, která po neustálém opakování zasahuje do rozpočtu 

firmy výrazněji neţ elektronická podání. Také daňová přiznání je moţné podávat elektronicky 

a i tato forma výrazně ulehčuje práci. Formuláře na daňová přiznání jsou interaktivní a systém 

sám vypočítá výslednou daň, popř. najde chyby. Obecně se dá říci, ţe jsou podnikatelské 
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subjekty o elektronických sluţbách lépe informovány a dokáţí je efektivněji vyuţívat. Souvisí 

to i s častějším a obratnějším pouţíváním informačních technologií.  

Jako další problém, který vyvstal při zpracování této závěrečné práce, se mi jeví nepřehledné 

vyuţívání poskytnutých zdrojů z EU a úspěšnost projektů. Státní instituce, které dostávají od 

EU dotace na dané projekty, sice na svých stránkách uvádí, o jaké projekty se jedná a kdy by 

měl být zrealizovány, ale nic víc. Není zde napsáno, jaký byl příspěvek od Evropské unie, 

kolik se musí doplácet ani v jaké fázi se projekt nachází. Takové údaje jsou poskytovány 

pouze u jiţ úspěšně dokončených projektů. Často se také nabízí otázka, co se s daným 

projektem stalo, protoţe podle oficiálních stánek těchto institucí uţ by měl daný projekt 

fungovat, ale nikdo o něm ještě neslyšel. Těmito otázkami se zabývají pouze nezávislé 

organizace, které zjišťují informace o takových spících nebo nerealizovaných projektech a 

poté je zveřejňují na svých stránkách. To ale nebývá první zdroj, od kterého by občan ČR 

vyţadoval bliţší informace. Proto by měly státní orgány poskytovat pravdivé a aktuální 

informace o stavu zamýšlených projektů. Tím by došlo ke zvýšení informovanosti veřejnosti, 

čímţ by se Česká republika přiblíţila k ideálu „informační společnosti“. 
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5 Závěr 

eGovernment neboli elektronická veřejná správa, představuje efektivní a levné poskytování 

sluţeb všem subjektům. V ČR se eGovernment začal rozvíjet po roce 1990, kdy došlo 

k uvolnění politických poměrů, a začaly se šířit znalosti o informačních technologiích, které 

měly být v širší míře vyuţívány.  

Významný průlom přišel v roce 1999, kdy česká vláda vydala dokument s názvem 

KONCEPCE Budování informačních systémů veřejné správy, který si klade za úkol 

informatizaci, modernizaci a racionalizaci veřejné správy s pomocí moderních technologií a 

postupů. Dalším významným koncepčním dokumentem, který ovlivnil rozvoj elektronické 

VS byla Státní informační a komunikační politika – e-Česko 2006, která vycházela 

z evropského akčního plánu eEurope 2005. Podle této strategie by ČR měla do roku 2006 

dosáhnout bezpečných a dostupných komunikačních sluţeb, informační vzdělanosti, 

moderních on-line sluţeb a dynamického prostředí pro elektronické podnikání. Programové 

období 2007 – 2013 je ovlivňováno dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 

sluţby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015. Tato strategie 

výrazně zasahuje i do současného eGovernmentu a klade si za cíl výrazně zefektivnit 

modernizaci veřejné správy s pomocí příspěvků ze strukturálních fondů EU. Na tuto strategii 

pak navazuje dokument Úspěšné projekty, který shrnuje 20 nejvýznamnějších projektů jiţ 

realizovaných právě v rámci Strategie Smart Administration. 

Díky Strategii SA, byla sestavena a zformována výrazná část současného modelu 

eGovernmentu v ČR. Symboly elektronizace jsou postavičky eGona a Klaudie, které 

představují efektivní úřad, přátelské sluţby a nové moţnosti ve vyuţití stávajících technologií 

při rozšiřování elektronizace. Nejvýznamnějšími součástmi českého modelu eGovernmentu 

jsou kontaktní místa veřejné správy Czech POINT, základní registry veřejné správy, Datové 

schránky, portál veřejné správy, elektronický podpis a dále významné projekty v oblasti 

elektronického zdravotnictví a elektronické justice. 

Cílem této práce bylo popsání systému a modelu českého eGovernmentu a jeho zhodnocení. 

Doposud nebyla vyvinuta ţádná konkrétní a přesná metoda hodnocení efektivity veřejné 

správy. O její efektivitě nevypovídá ani vyspělost země a její HDP. Doposud zveřejňované 

statistiky hodnotily efektivitu eGovernmentu v jednotlivých zemích především z hlediska 

informační společnosti. Např. zjišťovaly pokrytí oblastí vysokorychlostním připojením 

k internetu, počet osob a korporací připojených k internetu nebo počet aktivních uţivatelů 
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internetové sítě v různých věkových skupinách. Ţádný z těchto údajů však přímo nehodnotí 

vyuţívání sluţeb eGovernmentu. Není ani jasné, zda někdy bude nějaká přesná metoda 

existovat. 

Podle dosavadních hodnocení si však ČR příliš dobře nevede a to především v oblast G2C. 

Chyba je v nedostatečném pokrytí internetovou sítí v některých oblastech a hlavně 

v neinformovanosti občanů o moţnostech vyuţívání sluţeb eGovernmentu. Podle mého 

názoru by měly být občanům poskytovány lepší údaje o těchto sluţbách, ale i o projektech, 

které jsou medializovány, dotovány ze EU, ale nerealizovány. To by pak vedlo k většímu 

zájmu občanů a tyto záleţitosti, vyšší informovanosti a přiblíţení se k informační společnosti. 

Oproti tomu, v oblasti G2B, která se věnuje nabídce elektronických sluţeb pro podnikatele, je 

informovanost o projektech elektronizace veřejné správy výrazně lepší. Podnikatelé si tak 

šetří čas, práci i peníze. Důleţitým předpokladem je však funkčnost a efektivnost nabízených 

sluţeb. 

Podle mého názoru je zapotřebí větší otevřenost státních orgánů vůči občanům i 

podnikatelským subjektům v oblasti elektronizace i jejích projektů. Dále včasnost a správné 

naplánování projektů, aby po zkušebním provozu byly schopné fungovat, coţ je ve velkém 

mnoţství případů problém. Pak by měli občané chuť sluţeb těchto projektů vyuţívat a zlepšit 

efektivitu eGovernmentu v České republice. 
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Seznam zkratek 
 

AK ČR Agrární komora České republiky 

ČR  Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

EU Evropská unie 

HTTP Internetový protokol (Hypertext Transfer Protokol) 

HTTPS Bezpečnější internetový protokol (Hypertext Transfer Protokol Secure) 

ICT Informační technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IR Insolvenční rejstřík 

IS  Informační systém 

ISVS Informační systém veřejné správy 

KI Komunikační infrastruktura 

KMVS Kontaktní místo veřejné správy 

MěÚ Městský úřad 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSp Ministerstvo spravedlnosti 

MV Ministerstvo vnitra 
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MZe Ministerstvo zemědělství 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

OR Obchodní rejstřík 

OSN Organizace spojených národů 

RT Rejstřík trestů 

SA Smart Administration 

SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky 

VFN Všeobecná fakultní nemocnice 

VS Veřejná správa 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


