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Anotace  

V bakalářské práci se zabývám krátce zavedeným systémem Czech POINT a nově 

zprovozněnými datovými schránkami. Tyto dva systémy spolu úzce souvisí. 

Nejdůležitějším cílem obou systémů je usnadnění života občanů a zvýšení efektivity 

veřejné správy. Czech POINT byl zaveden v roce 2007 a datové schránky byly spuštěny 

v roce 2009. Cílem mé bakalářské práce je seznámení se systémem Czech POINT a 

zhodnocení přínosu systému Czech POINT pro obyvatele Litvínova prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

V úvodní části se zabývám popisem systému Czech POINT, základním vybavením pro 

práci včetně přihlašovacích údajů, potřebných certifikátů a charakteristikami jednotlivých 

uživatelských výstupů. V další části mé bakalářské práce představuji vazbu Czech 

POINTU na systém datových schránek. V závěru vyhodnocuji přínos systému Czech 

POINTU z pohledu provozovatele a z pohledu občanů města Litvínova.   

 

Klíčová slova: Czech POINT, Datové schránky, Městský úřad Litvínov, Výstupy z Czech 

POINTU, Průzkum – dotazníkové šetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Summary 

In my bachelor thesis I deal with newly introduced Czech POINT system and newly 

launched data boxes. These two systems are closely interrelated. The most important goal 

of both systems is to make life of the citizens easier and to increase effectiveness of public 

administration. The Czech POINT was introduced in 2007 and data boxes were launched 

in 2009.  

The objective of my bachelor thesis is to get to know the Czech POINT system and 

evaluate its contribution to residents of Litvinov through questionnaire survey. 

In Introduction I deal with a description of the Czech POINT system, basic equipment for 

work including login data, required certificates and characteristics of individual user 

outputs. In the next part of my bachelor thesis I explain connection of the Czech POINT to 

the system of data boxes. In Conclusion I evaluate the contribution of the Czech POINT 

system from the point of view of the administrator as well as residents of Litvinov. 

 

Key words: Czech POINT, data boxes, Litvinov Municipal Office, Czech POINT outputs, 
Survey – questionnaire survey. 
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Seznam použitých zkratek 

Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

FO – fyzická osoba 

IČ – identifikační číslo  

ISVS – informační systém veřejné správy 

MA ISOH – Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství  

MěÚ -  městský úřad  

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

OVM – orgány veřejné moci  

PO – právnická osoba 

PFO – podnikající fyzická osoba 

QCA – Kvalifikovaný certifikát 

VCA – Veřejná certifikační autorita (Komerční certifikát) 

   



Petra Štípková: Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově 

1 Úvod 

Téma bakalářské práce „Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově“ jsem si vybrala ze 

dvou důvodů. Prvním důvodem je, že systém Czech POINT je nově zavedeným systém ve 

veřejné správě a druhým důvodem je zjištění názorů občanů na zavedení systému Czech 

POINT. Má práce obsahuje mimo zavedeného systému Czech POINT i informace týkající 

se datových schránek, které jsou v současné době aktuálním tématem. Pojem Czech 

POINT jsem se snažila ve své práci jasně a stručně vysvětlit. Obsahem práce je především 

popis systému Czech POINT, charakteristika uživatelských výstupů, vazba na systém 

datových schránek, hodnocení systému provozovatelem a hodnocení systému občany na 

základě dotazníkového šetření. V předložené práci jsem se snažila podat základní 

informace o systému. Především jsem se zajímala o otázky týkající se daného tématu a to 

např. co je Czech POINT, vybavení pro práci, přihlašování, certifikáty, rozdělení Czech 

POINTU. V závěru práce je vyhodnocení prospěšnosti systému pro obyvatele Litvínova na 

základě průzkumu. Průzkum jsem prováděla v měsíci únoru 2010 a měsíci březnu 2010. 

Osloveni byli především obyvatelé Litvínova ve věkové hranici 20 let – 65 let.  
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2 Popis systému Czech POINT  

Projekt eGON, symbol eGovernmentu, můžeme chápat jako živý organismus, ve kterém 

souvisí vše se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem ovlivňuje. Projekt byl 

zahájen koncem roku 2006 a představuje komplexní projekt elektronizace veřejné správy, 

jehož nejdůležitějším cílem je usnadnění života občanů a zvýšení efektivity veřejné správy. 

Rok 2007 byl zaměřen na přípravu pilotního provozu Czech POINTU. Koncem roku 2008 

bylo více jak 3000 kontaktních míst Czech POINTU. Rok 2009 byl především věnován 

rozvoji Komunikační infrastruktury veřejné správy a zároveň spuštění datových schránek 

(datové schránky byly spuštěny od 01.11.2009, zkušební provoz byl zahájen od 

01.07.2010). Systémů Czech POINT využívá v současné době více než 3700 obecních a 

krajských úřadů, zastupitelských úřadů, několik vybraných kontaktních míst České pošty, 

kanceláře notářů a  kanceláře Hospodářské komory.  

Mezi nejdůležitější funkce projektu eGON patří:  

 Prsty  - Czech POINT soustava kontaktních míst 

 Oběhová soustava – KIVS  komunikační infrastruktura veřejné správy, která 

zajišťuje bezpečný přenos dat 

 Srdce – zákon o eGovernmentu 

 Mozek – základní registry veřejné správy jsou bezpečné databáze dat o občanech a 

státních i nestátních subjektech (viz. Příloha č. 1) 

 

Czech POINT - vše na jednom místě nebo-li „Úřady na dlani“.  

Czech POINT je zkratka, která znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní 

Terminál. Záměrem projektu je redukce přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná 

správa. V současné době musí občan navštívit několik úřadů, aby mohl vyřídit své 

záležitosti. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, které 

umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Cílem projektu je 

vytvoření garantované služby pro získání a ověření dat z veřejných i neveřejných 

informačních systémů, převedení písemných dokumentů do elektronické podoby a naopak 

(tzv. autorizovaná konverze dokumentů), úřední ověření dokumentů a listin, získání 

informací během správního řízení včetně možnosti podání pro zahájení řízení správních 
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orgánů. Czech POINT můžeme charakterizovat jako maximální využití dat ve vlastnictví 

státu, nejpohodlnější způsob jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.  

2.1 Vybavení pro práci 

Každé kontaktní místo Czech POINTU je vybaveno klientským softwarem, který je určen 

pro tvoření ověřených výstupů s přihlašovacími údaji k účtu.  

Pro zapojení do projektu je k vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné 

správy „ISVS“ poskytnuto vybavení: 

 Klientské softwarové vybavení pro tvorbu ověřených výstupů (dále jen klient CP) 

 Přihlašovací údaje k účtu pro správu na centru pro Czech POINT (dále jen 

centrum). 

Klient CP – aplikace, která zajišťuje přípravu ověřeného výstupu. K tomuto účelu klient 

CP komunikuje s centrem a zajišťuje bezpečný a autentifikovaný přenos dat.  Klient CP 

může být provozován na libovolném počítači.  

Práva a povinnosti související s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních 

systémů veřejné správy upravuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy a o změně některých dalších zákonů.  

Pro účely tohoto zákona se rozumí informační činností: 

 získávání a poskytování informací,  

 vyhodnocování, shromažďování, uchovávání a ukládání dat na hmotné nosiče, 

 reprezentace informací daty, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, 

předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a 

likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích.  

Informační činnost je prováděna uživateli, správci a provozovateli informačních systémů 

prostřednictvím technických a programových prostředků.  

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část, které zabezpečují informační 

činnost. Každý informační systém zahrnuje data.  
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Správcem informačního systému veřejné správy je subjekt, který podle zákona odpovídá za 

informační systém a určuje účel a prostředky zpracování informací.  

Provozovatelem je subjekt, který provádí činnosti související s informačním systémem.  

Vytváření informačních systémů veřejné správy je proces, který zavádí informační a 

komunikační technologie, včetně právního, organizačního, znalostního a technického 

zajištění.  

Datovým prvkem je jednotka dat, která je jednoznačně definována a je považována za 

nedělitelnou.  

Číselníkem je seznam přípustných hodnot datového prvku, které jsou obvykle ve dvojici, 

tzn. kódované údaje a hodnoty jeho kódu.  

Produkt je název pro technické, programové vybavení, dokumentaci informačních systémů 

nebo služby.  

Informační systémy veřejné správy můžeme charakterizovat jako soubor informačních 

systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Mezi správce informačních systémů 

veřejné správy můžeme zařadit ministerstva, územní samosprávné celky a jiné správní 

úřady.  

 

Ministerstvo vnitra společně s orgány veřejné správy: 

 vyhledávají, zpracovávají, ukládají a vytvářejí nové informace, které jsou základem 

pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy,  

 zpracovávají návrhy strategických dokumentů,  

 připravují přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních systémů 

veřejné správy,  

 vyjadřují se k návrhům dokumentací programů,  

 zajišťují tvorbu metodických pokynů,  

 vytvářejí a spravují portál veřejné správy,  

 koordinují a vytvářejí podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy. 
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Ministerstvo kontroluje u orgánů veřejné správy především dodržování povinností, které 

jsou stanoveny zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 

změně některých dalších zákonů.  

Dále vykonává působnost v oblasti: 

 akreditace a atestace,  

 stanovuje pravidla pro sdílení dat a služeb mezi jednotlivými ISVS,  

 ukládá sankce za správní delikty včetně opatření, která směřují k nápravě 

nedostatků,  

 vyjadřuje se k projektům ISVS,  

 vydává Věstník, ve kterém zveřejňuje metodické pokyny, seznam atestačních 

středisek, udělení osvědčení o akreditaci a atestů.  

Orgány veřejné správy provádějí v rozsahu své působnosti především výběr technických a 

programových prostředků. Orgány veřejné správy jsou povinny spolupracovat 

s ministerstvem, zpřístupňovat ministerstvu bez zbytečného odkladu v elektronické podobě 

informace, odstraňovat nedostatky ve lhůtě, kterou ministerstvo stanoví.  

2.2 Přihlašovací údaje k centru a práva ke správě účtů 

Každý úřad, který chce využívat služby Czech POINTU, musí získat administrátorský 

přístup. Na základě administrativního účtu může pro své zaměstnance zřídit uživatelské 

účty, které slouží k oprávnění vydávání ověřených výpisů. Uživatelské účty zřizuje 

většinou pracovník IT oddělení (na Městském úřadě v Litvínově účty zřizuje odbor 

systémového řízení). Pracovník na kontaktním místě Czech POINTU nemusí znát 

technologické zázemí, uživatelský účet by měl zřídit pověřený administrátor. Obsluha 

kontaktního místa by ale měla vědět, že provoz terminálů je plně závislý na fungování sítě 

a internetu. Pokud dojde ke ztrátě přístupu na internet, není možné vydávat ověřené výpisy 

z terminálů Czech POINTU.  
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2.3 Certifikáty 

K provozu systému Czech POINT je nutné vlastnit speciální nosič dat, tzv. token a 

příslušné certifikáty – komerční (VCA) a kvalifikovaný (QCA). Vstup do systému je od 

01.03.2009 umožněn pouze prostřednictvím certifikátů. Důvodem zavedení tohoto postupu 

je především snaha provozovatele zajistit větší bezpečnost provozu systému Czech POINT. 

Pořízení tokenů a certifikátů je možné uskutečnit prostřednictvím České pošty, neboť je 

generálním dodavatelem na základě veřejné zakázky.    

2.4 Komerční certifikát 

Komerční certifikát se používá pro bezpečné přihlášení k centrále Czech POINT. 

Odbornými slovy jde o autentizaci na straně serveru i klienta. Slovy méně odbornými 

můžeme říci, že certifikát říká serveru, že člověk, který ho použil ke své identifikaci, je 

skutečně oprávněn přistoupit k centrále Czech POINT. Pro komerční certifikační autoritu 

České pošty – PostSignum VCA se používá zkratka VCA, tzv. „Veřejná certifikační 

autorita“. 

2.5 Kvalifikovaný certifikát 

Kvalifikovaný certifikát se na rozdíl od komerčního certifikátu neprojevuje na vstupu do 

systému, ale naopak na výstupu z něj. Tento certifikát se využívá pro autorizaci dat a 

dokumentů. Zaručuje, že dokumenty byly vystaveny oprávněnou osobou a že nebyly před 

otevřením změněny. Pomocí kvalifikovaného certifikátu se elektronicky podepisují žádosti 

zasílané na Rejstřík trestů. Při vydání ověřených výpisů z Živnostenského rejstříku, z 

Obchodního rejstříku a Katastru nemovitostí se zatím certifikát nepoužívá.  

2.6 Token nebo-li iKey 4000 

iKey 4000 si ovšem nesmíme představovat jako listinu s pečetí. Dokonce ani jako kus 

papíru s razítkem. Tyto certifikáty nemají žádnou listinou podobu, z níž by se opisoval 

nějaký přístupový kód. Certifikáty jsou totiž přímo kódem, existují v elektronické podobě a 

obsluha terminálu je má uloženy na zvláštním zařízení. iKey 4000 je malé USB zařízení 

(tzv. token), které slouží jako bezpečné úložiště osobních certifikátů a především 

odpovídajících privátních klíčů. Jedná se o jeden ze základních prvků bezpečnosti v celé 
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infrastruktuře veřejných klíčů. Výhodou použití hardwarového úložiště je v tom, že 

privátní klíč vygenerovaný uvnitř zařízení jej nikdy neopustí. Použití tokenu je chráněno 

bezpečnostním kódem (tzv. PIN), čímž je zaručeno, že příslušný certifikát nemůže být 

zneužit. iKey 4000 obsahuje kvalifikovaný i komerční certifikát. 
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3 Charakteristiky uživatelských výstupů 

3.1 Přihlášení do centrály Czech POINTU 

Jestliže chceme pracovat v systému Czech POINT, je třeba, abychom se přihlásili do jeho 

centrály, autentifikovali se a vybrali druh činnosti. Do centrály se dostaneme pomocí 

webové stránky https://www. czechpoint.cz. Následně pak probíhá naše autentifikace a to 

tím, že vybereme komerční certifikát a zadáme PIN. Poté se uskuteční ověření 

přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla.  

3.2 Přihlášení 

Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT se vyžaduje autentifikace 

pracovníka. Je tedy zapotřebí, aby do USB konektoru počítače bylo zasunuto zařízení iKey 

4000, tzv. token, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka.  

Na začátku přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Pokud byl potvrzen 

digitální certifikát, následuje zadání PIN kódu pracovníka. PIN kód je vpisován do 

vstupního pole. (viz. Obrázek 1)  

Pokud proběhlo přihlášení pracovníka bez problémů, otevře se stránka do prostředí Czech 

POINTU. Pracovník do vstupních polí vyplní jméno a heslo. Po přihlášení se nám ukáže 

nabídka formulářů, ze které máme možnost volby. Klient sdělí, o který výstup má zájem. 

Městský úřad Litvínov, oddělení matriky a evidence obyvatel, který provozuje službu 

Czech POINT, si vede v písemné podobě evidenci vydaných výstupů. Na požadovaný 

formulář se dostaneme, poklepeme-li v systému na „Stáhnout“. Do formuláře zadáme 

identifikátor a odešleme data na centrum. Centrum zajistí jednotné rozhraní k informačním 

systémům všech správců ISVS. Během několika minut odpoví zasláním metadat (tzn. kolik 

listů je ve výstupu, případně poskytne i náhled výpisu) a certifikovaného souboru ve 

formátu PDF. Přijatý dokument zobrazíme, a pokud bude žadatel chtít, poskytneme i 

náhled na monitoru k jeho osobě. Pokud žadatel potvrdí, že se jedná o požadovaný výstup, 

zaplatí správní poplatek a bude vytištěn certifikovaný soubor s ověřovací doložkou. 

Ověřovací doložka musí mít patřičné náležitosti a to především pořadové číslo, počet listů 

listiny, jméno a příjmení ověřovací osoby, datum vystavení, podpis a úřední razítko. 

Svázáním všech listů a podpisem ověřovací doložky vzniká ověřený výstup, který se 
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předává žadateli. Zároveň je nutné do centra odeslat informaci o dokončení transakce. 

Žadateli se vystaví doklad o zaplacení poplatku za ověřený výstup.   

Výpisy vydávané prostřednictvím služby Czech POINT, jsou především určeny pouze pro 

použití  na území České republiky. Tady mají stejnou právní sílu jako dokumenty vydané 

přímo na úřadě, který se agendě věnuje. Velká nevýhoda systému se ukáže, pokud budeme 

chtít výpis použít v zahraničí. Je zapotřebí řídit se pravidly dané země. Dokumenty je 

nutné opatřit superlegalizací (což znamená ověření veřejné listiny za účelem použití 

v cizině) nebo apostilizací (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem použití 

v zahraničí).  

 
Obrázek 1: Formulář pro přihlášení do systému Czech POINT 
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Czech POINT poskytuje základní formuláře a formuláře Czech POINT@office: 

Základní formuláře 

Výpisy: 

 výpis z Katastru nemovitostí, 

 výpis z Obchodního rejstříku, 

 výpis z Živnostenského rejstříku, 

 výpis z Rejstříků trestů, 

 přijetí podání podle živnostenského zákona (patří do sekce „Ostatní podání“ a je 

možné zvolit ze dvou formulářů: „Formulář registru živnostenského podnikání pro 

fyzickou osobu“ a „Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou 

osobu“), 

 výpis z bodového hodnocení řidiče, 

 vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

 podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (patří do sekce 

„Ostatní podání“) 

 výpis z insolvenčního rejstříku. 

 

Konverze dokumentů: 

 autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby (na žádost), 

 autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby (na žádost). 

 

Agendy ISDS (informační systém datových schránek): 

 žádost o zřízení datové schránky, 

 povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO, 

 zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO, 

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů (zrušení osoby), 
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 oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím 

OVM, 

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, 

 oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, 

 žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, 

 žádost o opětovném zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, 

 žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM, 

 žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM, 

 vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových. 

(viz. Obrázek 5) 

 

Formuláře Czech POINT@office 

 žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů pro orgány veřejné moci, 

 autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby z moci úřední, 

 autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby z moci úřední, 

 ověření provedení autorizované konverze. 
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3.3 Základní formuláře 

 

Obrázek 2: Systém Czech POINT – Základní formuláře  

3.3.1 Výpis z katastru nemovitostí  

Výpis z katastru nemovitostí lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu 

nemovitostí. Pokud klient žádá o výpis podle listu vlastnictví, je nutné, aby znal číslo listu 

vlastnictví a katastrální území. Žádá-li klient o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát 

katastrální území a dále parcelní číslo požadované nemovitosti (jde-li o pozemek), nebo 

stavební parcelu a číslo popisné (jde-li o stavbu).  

Výpis lze také vystavit i podle seznamu jednotek. V tomto případě musí klient uvést nejen 

číslo popisné, ale i přesné číslo bytové jednotky v domě.  

Vzhledem k tomu, že je katastr nemovitostí veřejný, může o výpis požádat anonymní 

žadatel. Výpis z katastru nemovitostí může být klientovi vystaven v úplném nebo částečné 

znění. Poskytování částečných výpisů je zprovozněno od 01.01.2008. Poplatek za výpis 
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z katastru nemovitostí je stanoven na částku 100,- Kč za první stránku a za každou další 

započatou stránku je stanoven poplatek ve výši 50,- Kč. 

Vydávání výpisu  

Jakmile dojde k načtení formuláře, je možný výběr ze tří možností, jak požadovaný výpis 

najdeme. Můžeme tedy: 

 vyhledat výpis podle listu vlastnictví, 

 vyhledat výpis podle seznamu nemovitostí, 

 vyhledat výpis podle zaúčtovaných výpisů. 

Zvolili jsme si hledání výpisu např. podle listu vlastnictví. Poté ze seznamu obcí vybereme 

obec a katastrální území, ve které se nemovitost, parcela či jednotka nachází a nakonec je 

nutné zadat číslo listu vlastnictví.   

Pokud je vše vyplněno požádáme o seznam nemovitostí na listu vlastnictví. Po odeslání 

žádosti se zobrazí, zda žádáme o částečný výpis nebo o výpis úplný. Konkrétní variantu si 

zvolíme. Dále se ukazují informace o počtu stránek i s poplatkem a náhledem výpisu. 

V náhledu výpisu je možné prohlédnutí konkrétnější informace, týkající se zadaného listu 

vlastnictví. Informace prohlédneme a optáme se žadatele, zda se jedná opravdu o výpis, 

který si přeje. Žadatele upozorníme zároveň na výši poplatku.  

S odesláním žádosti Český úřad zeměměřický a katastrální účtuje 50,- Kč za obdržený 

výpis, bez ohledu, zda žadatel výpis převzal. Dokument vytiskneme, přiřadíme číslo 

jednací, uložíme, vytiskneme ověřovací doložku, jednotlivé listy svážeme, opatříme 

podpisem a úředním razítkem a ověřený výstup předáme žadateli a vybereme správní 

poplatek.  

3.3.2 Výpis z Obchodního rejstříku 

Výpis z Obchodního rejstříku se vydává na základě identifikačního čísla (IČ) obchodní 

organizace. Tento výpis má dvě formy a to výpis platných (výpis obsahuje informace o 

firmě, které jsou uvedeny k aktuálnímu datu) a úplný výpis (výpis obsahuje všechny 

informace, které byly v obchodním rejstříku po celu dobu existence firmy, tzn. i těch, které 

již byly odstraněny). O výpis může žádat anonymní žadatel. Výpis z Obchodního rejstříku 
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je zpoplatněn částkou 100,- Kč za první stránku, a 50,- Kč za každou další započatou 

stránku. (viz. Obrázek 3) 

Vydávání výpisu  

Po načtení formuláře zadáme identifikační číslo obchodní organizace a zažádáme o 

ověřený výpis. Z obchodního rejstříku je zaslán zašifrovaný a podepsaný výpis ve formátu 

PDF.  

Výpis ve formátu PDF si otevřeme, a pokud je vše v pořádku vytiskneme. Zaevidujeme 

(přiřadíme číslo jednací) a vytiskneme, uložíme a přidáme ověřovací doložku, kterou 

vytiskneme na formát A4. Jednotlivé listy včetně ověřovací doložky svážeme, 

orazítkujeme, podepíšeme a předáme žadateli. Za ověřený výstup od žadatele vybereme 

správní poplatek.   

 
Obrázek 3: Formulář žádosti o výpis z Obchodního rejstříku  
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3.3.3 Výpis z Živnostenského rejstříku 

Výpis z Živnostenského rejstříku se vydává na základě identifikačního čísla (IČ) obchodní 

organizace. O výpis může požádat anonymní žadatel.  Postup při vydání výpisu ze 

živnostenského rejstříku je totožný s postupem při vydání výpisu z obchodního rejstříku. 

3.3.4 Výpis z rejstříků trestů  

K tomuto výpisu se vztahuje zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, konkrétně § 11, 

který uvádí, že na základě písemné žádosti lze výpis vydat osobě, které se výpis týká nebo 

se výpis může vydat na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci. (viz. Obrázek 4) 

Tiskopis plné moci je připraven k vyzvednutí na jakémkoli kontaktním místě Czech 

POINTU.  

Plná moc se po provedení úkonů nevrací, zůstává uložena na kontaktním místě a musí mít 

tyto náležitosti: 

 údaje o zmocniteli (jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum, místo a 

stát narození, státní občanství, adresu), 

 údaje o zmocněnci (jména a příjmení, datum a místo narození, adresu), 

 k čemu se plná moc předkládá – k podání žádosti a převzetí výpisu z rejstříků 

trestů, 

 počet výpisů,  

 datum plné moci,  

 úředně ověřený podpis zmocnitele, 

 podpis zmocněnce, který vyhotovený výpis převzal. (viz. Příloha č. 5) 

Žádost o výpis z rejstříků trestů není nutné ručně vyplňovat, neboť žadateli bude vyplněná 

žádost předložena před vydáním výpisu. Úředně ověřené plné moci, které se k žádostem 

připojují, musejí být dle §11 b zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, archivovány po 

dobu šesti let.  

Žadatel, který o výpis z rejstříků trestů žádá, předkládá platný doklad totožnosti (občanský 

průkaz nebo cestovní doklad – např. pas). Výpis z rejstříků trestů může být v současné 
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době vydáván i cizincům. Předložený doklad se nejprve zkontroluje v databázi neplatných 

dokladů, která je součástí systému. Jde-li však o cizince, nelze jeho doklad totožnosti 

v databázi dokladů ověřit. V takovémto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu 

dokladu a to zatrhnutím políčka „Byla provedena kontrola dokladu“.  

Pokud je doklad neplatný, ukáže se datum, kdy platnost tohoto dokladu skončila. Výpis 

z rejstříků trestů se nemůže vydat na základě neplatného dokladu.  

Má-li žadatel platný doklad, vyplní se formulář žádosti o výpis. Do formuláře se vyplňují 

základní identifikační údaje, a to: 

 jméno,  

 rodné příjmení a nynější příjmení,  

 rodné číslo,  

 státní občanství, 

 údaje o narození – stát, okres, obec, 

 dle rodného čísla se automaticky zakřížkuje pohlaví žadatele a doplní se datum 

narození.  

Jde-li o cizince, který nemá přidělené rodné číslo je možné mu na základě platného 

dokladu totožnosti vydat výpis z rejstříku trestů.  

Do formuláře žádosti o výpis se uvedou informace, které vyčteme z dokladu totožnosti a 

kolonku pro rodné číslo nevyplníme. V kolonce stát je vyplněn název státu, ve kterém se 

cizinec narodil a v kolonce název okresu je doplněn také název státu (pokud se tedy cizinec 

nenarodil na území České republiky).  

Po vyplnění všech identifikačních údajů je vytištěna žádost, kterou klient opatří podpisem.  

Poté zažádáme o výpis z evidence rejstříků trestů (žádost se elektronicky podepíše).  

Odeslání žádosti je vázáno na kvalifikovaný digitální certifikát, jehož název se načte 

z tokenu, který je zasunut do USB konektoru. Vybereme certifikát a zadáme číslo PIN, 

které nám bylo přiděleno. Poté se žádost elektronickou cestou odešle na Rejstřík trestů. 

Z evidence rejstříků trestů můžeme očekávat dvě možné odpovědi: 

 

 žádost byla vyřízena dálkově elektronicky,  
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 žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky. 

 

Pokud byla žádost vyřízena dálkově elektronicky, obdrží žadatel na místě vyžádaný výpis 

z rejstříků trestů. Z evidence rejstříků trestů je doručen podepsaný a zašifrovaný výpis.  

Výpis je možné zkontrolovat otevřením ve formátu PDF. Je-li žadatel s výpisem spokojen, 

přiradíme číslo jednací z naší databáze, kterou si vedeme a zapíšeme do kolonky „číslo 

jednací“ a uložíme formulář na lokální disk počítače. Po uložení formuláře se na jeho 

konci objeví tisk ověřovací doložky. Ověřovací doložku vytiskneme na formát A4.  

Jednotlivé listy PDF dokumentu a ověřovací doložku svážeme, orazítkujeme a 

podepíšeme. Hotový výpis předáme žadateli a vybereme správní poplatek ve výši 50,- Kč.  

Jestliže žádost nemohla být vyřízena elektronicky, pak se informace objeví ve formuláři a 

žadatel má několik možností. První možností je, že žadatel nepožaduje další zpracování 

žádosti, zavřeme formulář. Druhá možnost je, že žadatel požaduje manuální zpracování 

žádosti na rejstřík trestů.  

Jestliže chce žadatel manuálně zpracovat žádost, stiskneme tisk žádosti o výsledek 

manuálního zpracování a tisk žádost o výpis z Rejstříku trestů pro archivaci. Vygeneruje se 

číslo podání, pod kterým se žádost zaslala na Rejstřík trestů k manuálnímu zpracování. 

Vytisknou se dva dokumenty. Nejprve se vytiskne žádost o výsledek manuálního 

zpracování, dokument s logem Czech POINTU (nazývaný tiket) se předává žadateli 

s informací, že s platným dokladem totožnosti a s tímto tiketem, je možné po uplynutí 

vyznačené doby uvedené na tiketu, si vyzvednout výpis z Rejstříku trestů na kterémkoli 

kontaktním místě Czech POINTU.  Doba, která se uvádí na tiketu, může být třiceti 

minutová nebo tři dny. Čekací doba tří dnů byla stanovena pro případy:  

 státem narození je Slovenská republika, 

 státní příslušnost žadatele není Slovenská republika, 

 žadatel se narodil před 26.05.1980. 

V ostatních případech je čekací doba stanovena na dobu třiceti minut. Dokument s logem 

Czech POINTU neboli tiket obsahuje číslo podání a osobní údaje žadatele (jméno, 

příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, místo narození, okres 

narození, stát narození, státní občanství).  
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Na tiketu je také uvedeno, že žádost byla zařazena do manuálního zpracování a 

předpokládaná doba zpracování (jsou zde uvedeny i úřední hodiny Rejstříků trestů, kdy se 

žádosti vyřizují). Pokud byla žádost odeslána po úředních hodinách, bude zpracována 

následující pracovní den. Dále se na tiketu uvádí kontaktní místo Czech POINTU, jméno a 

příjmení pracovníka a kdy byla žádost zpracována.  

Žádá-li o výpis z rejstříku trestů zmocněnec, budou na tiketu uvedeny i jeho osobní údaje 

(jméno, příjmení, rodné číslo, typ dokladu a číslo dokladu).  

 

Vyřízení žádosti o manuální zpracování: 

Žadatel se dostaví na kontaktní místo s tiketem pro výsledek vyžádaného manuálního 

zpracování jeho žádosti a s platným dokladem totožnosti. Nejprve dojde k ověření jeho 

totožnosti a to tak, že do systému zadáme druh a číslo dokladu totožnosti a zažádáme o 

ověření v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Pokud je doklad 

totožnosti v pořádku, opíšeme číslo podání do připraveného pole v systému a zažádáme o 

výpis z evidence rejstříků trestů. Poté co byla žádost vyřízena, načtou se údaje z rejstříku 

trestů do formuláře a pak pokračujeme již stanoveným způsobem pro vydání výpisu. 

Jestliže žádost nebyla zpracována, zavřeme formulář a opakovaně podáme žádost o výpis 

z rejstříku trestů.  

Třetí variantou je vyřízení žádosti v listinné podobě. Žádost v listinné podobě můžeme 

zpracovat pomocí kolonky „připravit písemnou žádost“. Do žádosti vyplníme povinné 

údaje (adresu žadatele – číslo domu, název města nebo obce a PSČ, jméno a původní - 

rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, den-měsíc-rok narození, místo narození, 

okres narození, pohlaví, státní občanství, jméno a příjmení otce, jméno, příjmení a rodné 

příjmení matky, trvalý pobyt žadatele, podpis žadatele), doplní se i spisová značka (číslo 

jednací), číslo dokladu, ze kterého byla totožnost ověřena. Po vytištění žádost opatříme 

razítkem a podpisem. 
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Obrázek 4: Formulář žádosti o výpis z Rejstříků trestů 

3.3.5 Přijetí podání podle živnostenského zákona 

Pracovník kontaktního místa Czech POINT přijímá podání pomocí elektronického 

formuláře. Podle § 72 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je možné 

přijímat podání na formuláři registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu a na 

formuláři registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu. Právnická nebo fyzická 

osoba může učinit následující podání: 

 ohlášení živnosti, 

 ohlášení údajů nebo jejich změny vedených v živnostenském rejstříku, 

 žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. 
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Volba formuláře 

Po přihlášení (vložení jména a PIN kódu) se v systému Czech POINT zobrazí nabídka 

formulářů. Vybereme příslušný formulář. Podatel předkládá podání, které může být 

zpracováno v elektronické nebo listinné podobě. Záleží na skutečnosti, kterou nám podatel 

doloží.  

Zpracování v elektronické podobě vyžaduje předložení identifikačního tiketu. Identifikační 

tiket slouží pro vzdálené poskytnutí dat z datového úložiště portálu Hospodářské komory. 

Po vypsání identifikačního tiketu do příslušné kolonky v systému se ve formuláři vyplní 

údaje o podateli. Na základě povahy úkonu se stanoví výše poplatku. Výše poplatku se 

stanoví částkami 1000,- Kč, 500,- Kč, 100,- Kč, 50,- Kč. Za úkony, které se provádějí 

prostřednictvím systému, se považují: 

 ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání (1000,- Kč), 

 přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání (1000,- Kč), 

 další ohlášení živnosti (500,- Kč), 

 přijetí další žádosti o koncesi (500,- Kč), 

 změna rozhodnutí o udělení koncese (500,- Kč), 

 vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  

(500,- Kč), 

 vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny (100,-Kč), 

 přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 

(50,- Kč). 

Předmětem poplatku není: 

 vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele 

do živnostenského rejstříku,  

 změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem 

z vlastního podnětu, 

 schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení 

koncese, 
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 změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. 

Pracovník kontaktního místa nezodpovídá za částku, kterou má podatel zaplatit. 

Vyskytnou-li se nesrovnalosti ve výši poplatku, bude podatel vyzván přímo živnostenským 

úřadem. 

Kontaktní místo Czech POINT neprodleně odešle elektronické podání obecnímu 

živnostenskému úřadu příslušnému k přijetí podání (podle volby žadatele nebo podle místa 

podání) v jeho listinné podobě.  

Podatel předkládá listinné přílohy. Pokud nastane tato situace je nutné do formuláře vyplnit 

i počet příloh. Přílohy se přidávají k vytištěnému formuláři, který se zasílá příslušnému 

živnostenskému úřadu prostřednictvím České pošty. Evidence identifikačních údajů a 

odeslání podání na živnostenský úřad. Po vytištění formuláře pracovník kontaktního místa 

odešle podání, které je opatřeno číslem jednacím na živnostenský úřad. Informace o 

doručení se zobrazují ve formuláři „Potvrzení o doručení podání“. Podepsané a opatřené 

razítkem potvrzení o doručení předáme podateli. 

 

Zpracování v listinné podobě se provádí tak, že pracovník kontaktního místa Czech 

POINTU zašle podání příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu v listinné podobě.  

Jestliže podatel předložil přílohy, zapíšeme do formuláře počet příloh. Poté připravíme 

podání včetně doložených příloh. Nesmíme však zapomenout přiložit kopii pokladního 

dokladu o úhradě správního poplatku včetně jednacího čísla.  

Kontaktním místům (příslušným obecním a krajským úřadům) náleží za přijetí podání 

správní poplatek dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v položce 24 písm. i) 

ve výši 50,- Kč. Zastupitelským úřadům náleží částka 150,- Kč dle zvláštní položky 

155 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. 

3.3.6 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

Výpisy o trestních bodech vydávají kontaktní místa veřejné správy dle zákona 

č. 480/2008 Sb., změna zákona, kterým se mění zákony související s přijetím zákona o 

Policii ČR. Jedná se o výpis, který umožní zjistit stav trestních bodu (bez bodů ve 

správním řízení). Výpis z bodového hodnocení řidiče je pouze informativní, nenahrazuje 

2010  21 



Petra Štípková: Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově 

výpis z karty řidiče. Ve výpisu je zachycena historie (počet bodů a důvod přidělení bodů, 

odmazání bodů, datum) a aktuální stav bodového hodnocení. 

O výpis z bodového hodnocení může požádat: 

 občan, který má platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a má 

přidělené rodné číslo, 

 zmocněnec (na základě plné moci, která musí být úředně ověřená), 

 cizinec, který má trvalé bydliště v České republice. 

 

Vyplnění žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče 

Po ověření platného dokladu (občanský průkaz, pas) je nutné vyplnit základní identifikační 

povinné údaje osoby (jméno řidiče, nynější příjmení řidiče, datum narození řidiče). 

Nepovinnými údaji jsou rodné číslo a číslo řidičského průkazu.  

Za podmínky, že o výpis žádá zmocněnec, vyplníme nejprve jeho základních identifikační 

údaje a poté se vyplňují údaje týkající se občana, pro kterého výpis získáváme. 

Výpis z bodového hodnocení je zpoplatněn částkou 100,- Kč za první stránku a za každou 

další započatou stránku ve výši 50,-Kč. U ostatních kontaktních míst např. České pošty se 

poplatek za výpis pohybuje okolo 69,- Kč.  

3.3.7 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Městský úřad Litvínov, oddělení matriky a evidence obyvatel (kontaktní místo Czech 

POINTU) vydal pouze jeden výstup (data jsou aktuální k 22.02.2010) ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů. (viz. Příloha 2 a Příloha 3) 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí Informačního systému o veřejných 

zakázkách, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj. Na základě § 53 (základní 

kvalifikační předpoklady) a §54 (profesní kvalifikační předpoklady) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je nutné, aby dodavatelé splňovali kvalifikace. 

Jestliže dodavatel splňuje potřebné kvalifikace, bude Ministerstvem pro místní rozvoj 

zapsán do seznamu.  
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V následující části uvádím příklady dodavatelů, kteří splňují základní kvalifikační a 

profesní kvalifikační předpoklady. 

Základní kvalifikační předpoklady dodavatelů: 

 nebyl pravomocně odsouzen pro trestní čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, pro trestní čin účasti na organizované zločinecké skupině, pro 

legalizaci výnosů z trestné činnosti, pro podplácení a přijímání úplatků a nepřímého 

úplatkářství, pro podílnictví, pro podvod, pro úvěrový podvod včetně pokud jde o 

přípravu nebo pokus o trestní čin (dodavatel předkládá výpis z rejstříků trestů), 

 nebyl pravomocně odsouzen pro trestní čin související s předmětem podnikání 

dodavatele nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání trestného činu (dodavatel 

předkládá výpis z rejstříků trestů), 

 dodavatel, který není v likvidaci, 

 není uveden v evidenci daní jako dlužník (jednak v ČR, ale i v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele), dodavatel musí předložit potvrzení z příslušného 

finančního úřadu, 

 nemá nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění (včetně penále).  

Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů a jejich splnění: 

 předložení výpisu z obchodního rejstříku, 

 doklad o oprávnění k podnikání (doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci), 

 doklad o odborné způsobilosti, 

 doklad o členství, který vydává profesní samosprávná komora nebo profesní 

organizace. 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je služba, která je 

určená firmám nebo dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky. Je to veřejný 

rejstřík tzn. že o výstup může žádat kdokoliv.  

Chceme-li získat ověřený výstup ze systému Czech POINT je nutné obsluze kontaktního 

místa sdělit identifikační číslo organizace, jde-li o výpis pro českou organizaci. V případě, 

že se jedná o zahraniční organizaci, sdělíme obsluze označení příslušné organizace.  
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Výpis je zpoplatněn částkou 100,- Kč za každou první stránku a 50,- Kč za každou další 

započatou stránku.  

3.3.8 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 

Na Městském úřadě v Litvínově, oddělení matriky a evidence obyvatel – kontaktní místo 

Czech POINTU nikdo doposud nepožádal o výpis (data jsou aktuální k 24.02.2010) 

z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. 

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH najdeme v systému Czech 

POINT v sekci „Ostatní podání“. 

V měsíci lednu loňského roku došlo ke spuštění online systému pro evidenci přijatých 

autovraků. Požadavky vycházejí ze zákona č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s autovraky. 

Prostřednictvím Czech POINTU je možné pro evidenci autovraků zaregistrování osob na 

MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství), které 

provozují autovrakovitoště. 

Základem pro provozovatele autovrakovišť je: 

 přihlašovací jméno, 

 heslo. 

Tyto údaje mají za úkol identifikovat provozovatele autovrakoviště a provozovnu zařízení 

ke sběru autovraků. Přístupové údaje získává pouze podnikatelský subjekt, který získal 

povolení od příslušného krajského úřadu. 

Přístupové údaje do MA ISOH se vydávají na základě:  

 identifikace provozovatele (je nezbytné IČ organizace), 

 identifikace pomocí platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas), 

 plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. 
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Obsluha Czech POINTU je oprávněna k: 

 zajištění registrace a k vydání přístupového údaje (žadatel potřebuje vytvořit nový 

účet a k IČ získat seznam provozoven, ze kterého vybírá provozovny, které budou 

živnost provozovat), 

 měnění přiřazení provozoven k uživatelským účtům (v případě, že žadatel je 

vlastníkem uživatelského účtu a přeje si změnit přiřazení provozoven), 

 vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu  (používá se v případě, že 

žadatel požaduje k existujícímu účtu vygenerovat jednorázové heslo, jednorázové 

heslo platí jen pro jeden přístup). 

Žádosti o výpis se posuzují podle Obchodního rejstříku. Jestliže IČ není v Obchodním 

rejstříku známé, žádost se posuzuje podle Živnostenského rejstříku. 

Správní poplatek za výpis je stanoven na částku 100,-Kč za první stranu a 50,- Kč za 

každou další započatou stranu. 

3.3.9 Výpis z insolvenčního rejstříku 

Služba byla do systému Czech POINT zavedena v dubnu 2009 a je spravována 

Ministerstvem spravedlnosti. 

Výpis poskytuje informace, zda je osoba vedená jako dlužník či nikoli. Pokud není osoba 

vedena jako dlužník, zobrazí se na formuláři: „dlužník není veden v evidenci“. Je-li osoba 

dlužníkem, je ve formuláři uveden i důvod záznamu. 

Pokud žádáme o výpis z insolvenčního rejstříku a daná osoba je vedena v insolvenčním 

rejstříku, vyhotoví se výpis, který obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení. 

Insolvenci charakterizujeme jako platební neschopnost, tzn. osoba není schopna splácet své 

závazky. 

Systém Czech POINT umožňuje vyhledávání v rejstříku dvěma způsoby, a to podle: 

 identifikačního čísla organizace (vyžadují se vzhledem k organizaci  -  IČ je jediná 

povinná hodnota), 

 osobních údajů žadatele (vyžadují se vzhledem ke konkrétní osobě na základě 

identifikačních údajů – jméno, nynější příjmení, datum narození a rodné číslo) 
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 datum narození a rodné číslo jsou nepovinné údaje. 

 

Žádost systém Czech POINT vyřídí na počkání, ale může nastat i situace, kdy není možné 

jednoznačně identifikovat osobu na základě zadaných osobních údajů (jméno a příjmení). 

Nastane-li tato situace musí dojít k upřesnění, tzn. zadáme datum narození a rodné číslo. 

Správní poplatek za ověřený výpis z Insolvenčního rejstříků je stanoven na částku 100,- Kč 

za první stranu a 50,- Kč za každou následující. 

3.3.10 Konverze dokumentů 

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech autorizované konverzi dokumentů 

můžeme konverzi charakterizovat jako:  

 „úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové 

zprávě nebo datovém souboru (do elektronické podoby)“, 

 „úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě (z elektronické podoby) 

do dokumentu v listinné podobě“ [1].  

Konverzi dokumentů můžeme na základě funkce rozdělit: 

 autorizovaná konverze na žádost (pro širokou veřejnost), 

 autorizovaná konverze z moci úřední (pro vnitřní potřeby úřadu). 

Konvertovaný dokument má stejné právní účinky jako používaná ověřená kopie, pravost a 

úplnost potvrzuje ověřovací doložka, která je neoddělitelným způsobem připojena k 

dokumentu. Ověřovací doložka např. obsahuje: 

 název subjektu, který autorizovanou konverzi provedl, 

 pořadové číslo, pod kterým byla konverze vedena, 

 údaj z kolika listů se výstup skládá, 

 údaj o ověření, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

 údaj, zda vstup obsahuje – vodoznak, reliéfní tisk, embossing, suchou pečeť, 

reliéfní dražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek, 
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 údaj, zda byl vstup podepsán platným elektronickým podpisem nebo označenou 

platnou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, 

 otisk úředního razítka, 

 datum vyhotovení ověřovací doložky, 

 jméno a příjmení pracovníka obsluhy Czech POINTU, který konverzi provedl. 

 

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost (pro širokou veřejnost) 

Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy a advokáti. 

V systému Czech POINT se můžeme setkat s formuláři: „Autorizovaná konverze 

z elektronické do listinné podoby dokumentu“ a „Autorizovaná konverze z listinné do 

elektronické podoby dokumentu“. 

Jedná-li se o konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu, musí dokument 

obsahovat elektronický podpis. 

Klient, který si přeje konvertovat dokument do listinné podoby, musí předložit 

elektronickou podobu dokumentu: 

 prostřednictvím odkazu na internetovou Úschovnu, kde jsou soubory uloženy 

(žadatel předkládá obsluze Czech POINTU potvrzení o vložení dokumentu do 

Úschovny, potvrzení obsahuje identifikační údaj dokumentu v podobě 2D kódu, 

který se načte pomocí čtečky čárových kódů), 

 přinést soubory s dokumenty na disku CD/DVD, 

 načíst soubory doručené elektronicky evidenčnímu systému a uložené ve 

specifikované složce v počítači (takovýto postup lze použít v případě, že klient 

zašle soubory ze svého počítače do evidenčního systému kontaktního místa Czech 

POINT, tyto soubory poté budou zkopírovány na disk). 

 

Má-li klient zájem o konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu, musí dojít 

k posouzení vzhledu listin. Listiny mohou obsahovat ochranné prvky: 
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 vodoznak (speciální ochranný znak, sloužící k ochraně proti pozměňování a 

k ochraně práv autora), 

 reliéfní tisk (grafické zpracování nosiče s využitím tepla a tlaku), 

 embossing (jedná se o úpravu etikety, do které je speciálním nástrojem plasticky 

vytlačen motiv do materiálu - vytlačování vzorů), 

 suchá pečeť (reliéfní razítko, které slouží proti padělání nebo pozměňování 

dokumentu), 

 reliéfní dražba (stejné jako suchá pečeť), 

 opticky variabilní prvek (zvyšuje bezpečnost dokumentu, brání barevnému 

kopírování dokumentu, např. průhledné holografické laminační fólie). 

 

Máme-li vzhled listin posouzen, umístíme dokument do skenovacího zařízení, a jestliže 

dokument obsahuje ochranný prvek, vybereme tento ochranný prvek v nabídce systému 

Czech POINT a zahájíme konverzi.  

Při skenování je také možné nastavení skeneru, abychom dostali co nejkvalitnější obraz. 

Pro nastavení skeneru volíme tyto položky: 

 vybrat skener (v případě, že máme možnost mít k počítači připojeno několik 

skenerů, prostřednictvím této sekce bude vybráno nejvhodnější skenovací zařízení), 

 zdroj dokumentu (automatický podavač dokumentů nebo umístění předlohy přímo 

na desku skeneru), 

 typ dokumentu (zda má být předloha naskenována barevně nebo černobíle), 

 rozlišení, 

 formát stránky (velikost A4), 

 nastavení jasu (záleží na listině, čitelnost by měla mít kvalitnější podobu). 

 

Za podmínky, že máme parametry skenování nastavené, je možné zobrazení náhledu. 

V náhledu je možné zjistit čitelnost listiny. V případě čitelnosti můžeme předlohu 

oskenovat.  
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V případě, že kontaktní místo Czech POINT není vybavené skenerem, lze listiny předložit 

ve formě souborů ve formátu JPG. Soubory se načítají z disku nebo jiného paměťového 

média.  

 

Výstup (dokument s ověřovací doložkou) může být vypálen na CD/DVD nebo odeslán do 

internetové Úschovny (dočasné uložení výstupů z provedené konverze). Výstup 

z internetové úschovny si žadatel může vyzvednout na internetové adrese: 

www.czechpoint.cz/uschovna. Při vyzvednutí dokumentu je nutné znát pořadové číslo 

dokumentu a pořadové číslo potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. Dokument 

z Úschovny je automaticky odstraněn po uplynutí 3 kalendářních dnů. Tyto informace jsou 

přímo uvedeny v „Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze“. 

Autorizovaná konverze na žádost je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích. 

 

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., se konverze neprovede: 

 jde-li o dokument, který není v listinné podobě nebo v podobě datové zprávy, 

 jde-li o jedinečnost dokumentu (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský 

průkaz, vojenská knížka, zbrojní průkaz, služební průkaz, rybářský lístek, průkaz o 

povolení k pobytu cizince, los, sázenky, geometrický plán, rysy a technické kresby, 

cenné papíry, šeky nebo směnky), 

 jsou-li v dokumentu v listinné podobě prováděny škrty, změny, vsuvky nebo 

doplňky, 

 není-li jasné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii 

pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku 

rozhodnutí, 

 dokument, který je opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, 

 jde-li o zvukový záznam. 
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Městský úřad Litvínov, oddělení matriky a evidence obyvatel (kontaktní místo Czech 

POINTU) vede evidenci provedených konverzí. V evidenci se zaznamenávají tyto údaje: 

 datum provedení konverze, 

 pořadové číslo, 

 označení listiny – název, označení vstupu, 

 údaj o uhrazení správního poplatku (částka + číslo pokladního dokladu). 

3.4 Formuláře Czech POINT@office (pro vnitřní potřeby úřadu) 

Mezi formuláře Czech POINTU@office patří: 

 žádost o výpis nebo opis z Rejstříků trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., 

 konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední), 

 konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (z moci úřední), 

 ověření provedení autorizované konverze. 

 

Autorizovaná konverze z moci úřední prostřednictvím Czech POINT@office je pro orgány 

veřejné moci poskytována zcela zdarma. Na Městském úřadě v Litvínově dochází 

nejčastěji ke konverzi veřejných vyhlášek, dražebních vyhlášek, oznámení o uložení 

písemnosti, žádosti o doručení veřejnou vyhláškou a různá usnesení. Konverze dokumentů 

na Městském úřadě v Litvínově je v provozu od měsíce prosince 2009. V měsíci prosinci 

2009 bylo provedeno 7 konverzí. V měsíci lednu 2010 a v měsíci únoru 2010 bylo 

zkonvertováno 17 dokumentů. Údaje byly zjištěny z evidence konverzí, která je vedena na 

Městském úřadě v Litvínově.  

3.4.1 Ověření autorizované konverze 

Zadáme identifikační kód ověřovací doložky a ověříme provedení konverze dokumentu. 

V případě, že je číslo doložky správné, ukáže se zpráva o úspěšně provedené konverzi. 

Může nastat i situace, kdy kód ověřovací doložky není platný. Ukáže se zpráva, ve které je 

uvedeno: „Dokument nevznikl provedením konverze dokumentů podle zákona 
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č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

v platném znění“. [1]  

3.4.2 Výpis nebo opis z Rejstříků trestů 

Při vyplňování formuláře pro získávání výpisu nebo opisu z Rejstříku trestů podle zákona 

č. 124/2008 Sb., je povinné vyplnění těchto položek: 

 účel – proč je výpis požadován, 

 druh výpisu – opis nebo výpis, 

 e-mail – je vždy uveden tvar adresy pracovníka kontaktního místa Czech POINTU 

(e-mail musí být uveden, neboť může nastat situace, kdy výpis nebo opis nebude 

zhotoven na počkání), 

 spisová značka – zapisujeme číslo z naší evidence. 

 

Dále se do formuláře zapisují základní identifikační údaje a údaje o narození: 

 jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, 

 rodné číslo (zapisují se pouze číslice, bez lomítka), 

 pohlaví (muž – žena), 

 státní občanství (vybírá se z předdefinovaného seznamu), 

 stát, okres, obec, datum narození. 

 

O opis z Rejstříků trestů na Městském úřadě v Litvínově nejčastěji žádají pracovníci MěÚ 

Litvínov z odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a pracovníci 

odboru správních evidencí – úsek životního prostředí.  
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4 Vazba na systém Datových schránek 

Nejdůležitějším a stěžejním zákonem, který se týká datových schránek, bezpochybně patří 

zákon č. 300/2000 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Tento zákona upravuje: 

 elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávních celků, 

Pozemkového fondu ČR, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České 

televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů, 

 dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických 

osob prostřednictvím datových schránek, 

 upravuje informační systém datových schránek a autorizovanou konverzi 

dokumentů.  

 

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který 

obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích. Informační systém 

datových schránek je určen především k doručování: 

 dokumentů mezi orgány veřejné moci navzájem,  

 mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami,  

 orgány veřejné moci a podnikajícími fyzickými osobami či fyzickými osobami, 

 k provádění úkonů od PO, PFO nebo FO směrem k orgánům veřejné moci 

 

4.1 Datová schránka 

Datovou schránku můžeme charakterizovat jako „elektronické úložiště (datový prostor), 

které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům 

veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a 

právnických osob“. [1] 

Fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby mají nárok na zřízení jedné datové 

schránky.  

2010  32 



Petra Štípková: Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově 

Datové schránky byly spuštěny od 01.11.2009 (zkušební provoz byl zaveden již od 

1.7.2009). Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra zřídí 

datovou schránku bezplatně na žádost osoby do 3 pracovních dnů. V případě nesrovnalostí 

při zřizování datové schránky (nedostatky v žádosti) ministerstvo vnitra vyrozumí žadatele 

a stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Ministerstvo vnitra je také příslušné ke zrušení 

datových schránek. 

 
Obrázek 5: Systém Czech POINT - agenda ISDS 

 

Datovou schránku můžeme zřídit pro: 

 fyzickou osobu, 

 podnikající fyzickou osobu, 

 pro právnickou osobu, 

 orgány veřejné moci. 
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4.2 Datová schránka fyzické osoby 

Zřizuje se bezplatně na žádost fyzické osoby. Osoba musí být způsobilá k právním 

úkonům. Žádost o zřízení datové schránky je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem 

fyzické osoby.  

Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky pro fyzickou osobu: 

 jméno, příjmení, rodné příjmení, 

 den, měsíc a rok narození, 

 místo a okres narození (je-li osoba narozena v cizině, uvádí se místo narození a 

stát), 

 státní občanství (v případě, že fyzická osoba není občanem České republiky). 

4.3 Datová schránka podnikající fyzické osoby 

Zřizuje se bezplatně na žádost. Žádost o zřízení datové schránky je opět nutné opatřit 

úředně ověřeným podpisem podnikající fyzické osoby. Datová schránka podnikající 

fyzické osoby bude zřízena ministerstvem vnitra bezplatně advokátu, daňovému poradci a 

insolventnímu správci bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem 

stanovené evidence. 

Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky pro podnikající fyzickou osobu: 

 jméno, příjmení (obchodní firma), 

 rodné příjmení, 

 den, měsíc a rok narození, 

 místo a okres narození (je-li osoba narozena v cizině, uvádí se místo narození a 

stát), 

 státní občanství (v případě, že fyzická osoba není občanem České republiky), 

 identifikační číslo osoby (je-li přiděleno), 

 místo podnikání příp. i sídlo. 
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4.4 Datová schránka právnické osoby 

Zřizuje se bezplatně u právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně ihned po jejím 

vzniku, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku 

zahraniční právnické osoby ihned poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního 

rejstříku.  

Jedná-li se o právnickou osobu, která není zřízená zákonem ani není zapsaná v obchodním 

rejstříku, zřídí se pro takovouto osobu datová schránka bezplatně na základě podané 

žádosti. Žádost se obvykle vyřídí do 3 pracovních dnů. Žádost o zřízení datové schránky 

musí mít úředně ověřený podpis osoby, která jedná jménem právnické osoby.  

 

Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky pro právnickou osobu 

 název nebo obchodní firma, 

 identifikační číslo osoby (popř. registrační číslo, evidenční číslo), 

 adresa sídla firmy, 

 jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem 

právnické osoby, 

 stát registrace nebo evidence právnické osoby.  

4.5 Datová schránka orgánu veřejné moci 

Zřizuje ministerstvo vnitra bezplatně a bezodkladně po jeho vzniku. Jde-li o soudní 

exekutory a notáře zřídí se datová schránka bezodkladně poté, co ministerstvo vnitra 

obdrží informaci o zapsání do evidence. 

Další datové schránky orgánům veřejné moci budou zřízeny bezplatně na žádost orgánu  

nejpozději do 3 pracovních dnů po podání žádosti.  

 

Náležitosti žádosti o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci: 

 název orgánu veřejné moci,  

 název vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, 
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 identifikační číslo ekonomického subjektu, 

 adresa sídla, 

 jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby. 

Žádost o zřízení datové schránky se provádí prostřednictvím kontaktního místa Czech 

POINT. Žadatel při zřizování datové schránky je povinen předložit doklad totožnosti 

(občanský průkaz). Obsluha Czech POINTU vyplní prostřednictvím výpočetní techniky 

žádost, kterou vytiskne a nechá opatřit žadatelovo podpisem. Tento podpis v případě 

vyřizování žádosti prostřednictvím služby Czech POINT není nutné mít úředně ověřený.  

V případě, že klient požádá o zneplatnění údajů pro svou datovou schránku, je postup 

stejný.  

Postup při zřizování datové schránky se dělí na dvě části, a to zda žadatel předkládá nějaké 

dokumenty v listinné podobě (např. přílohy k žádosti – plná moc) či nikoliv.  

Jedná-li se o první část – žadatel předkládá listinnou podobu dokumentu, musíme daný 

dokument zkonvertovat do elektronické podoby a připojit ověřovací doložku (v tomto 

případě není za konverzi vybírán správní poplatek). Žádost bude vyřízena ve správním 

řízení Ministerstva vnitra.  

V systému Czech POINT musíme uvést, že žádost o zřízení datové schránky obsahuje 

listinou podobu. Poté se posoudí vzhled listin a to tak, že se uvede, zda je listina vybavena 

ochranným prvkem (např. vodoznak, reliéfní tisk, embossing, suchá pečeť, reliéfní dražba, 

opticky variabilní prvek nebo jiný zjišťovací prvkem).  

Přecházíme na další část, kterou označujeme skenování či načtení obrazu listin (tzn. 

zahájíme provedení konverze). Sejmuté dokumenty jsou zkonvertovány do souboru ve 

formátu PDF. Tyto dokumenty je nutné zkontrolovat a porovnat s listinnou předlohou. 

Pokud je konvertovaný dokument v pořádku, připojíme k němu ověřovací doložku, která 

potvrzuje pravost a úplnost.  

V případě, že máme úspěšně dokončenou konverzi dokumentů, otevřeme formulář žádosti 

o zřízení datové schránky.  

Klient, který žádá o zřízení datové schránky nám údaje pro vyplnění žádosti: 

 nadiktuje (manuální vyplnění žádosti),  
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 předloží na papírovém formuláři bez čárového kódu, 

 předloží na papírovém formuláři, který je opatřen čárovým kódem (elektronické 

vyplnění žádosti podle předloženého čárového kódu).  

 

Žádost o zřízení datové schránky manuálně vyplníme nebo pomocí čtečky načteme kód 

(data, která kód obsahují, se automaticky vyplní do příslušných polí ve formuláři žádosti). 

Vytiskneme žádost a žádost odešleme k vyřízení. Po přijetí žádosti Informační systém 

datových schránek zašle „Potvrzení o doručení žádosti“, které vytiskneme. Potvrzení o 

doručení má tyto náležitosti: 

 číslo jednací, 

 datum, 

 identifikační označení zřízené schránky. 

 

Poté vytiskneme „Potvrzení o založení datové schránky“ ve dvou vyhotoveních. Obě 

vyhotovení opatříme podpisy (obsluhou Czech POINTU a žadatelem). Jedno vyhotovení 

předáme žadateli. Žadatele upozorníme, že přístupové údaje k jeho schránce budou 

doručeny doporučeně poštovní zásilkou do vlastních rukou. 

Žádá-li klient o zřízení datové schránky bez listinných příloh je postup pro vyřízení 

mnohem jednodušší a to z důvodu, že není nutná konverze dokumentů. Pouze se vyplní 

žádost a odešle.  

Prostřednictvím datové schránky je možné přijímat a posílat úřední dokumenty 

v elektronické podobě od orgánů veřejné moci. Tyto úřední dokumenty jsou opatřeny 

elektronickým podpisem. V případě, že bude dokument zaslán prostřednictvím datové 

schránky, musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem.  

Jestliže byl do datové schránky vložen nový dokument, je možné si nastavit upozornění o 

uložení listovní zásilky (upozornění na mobilní telefon nebo do e-mailové schránky) 

Pokud byl uložen do datové schránky dokument, je doručen okamžikem přihlášení do 

datové schránky. V současné době existuje i fikce doručení tj. v případě, že nedojde k 

přihlášení do datové schránky (nevyzvednutí dokumentu), nastává fikce doručení. Počítá se 
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lhůta 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Dokument je doručen 

posledním dnem této lhůty.  

Ve dnech 03.03.2010 až 05.03.2010 jsem na Městském úřadě v Litvínově, oddělení 

matriky a evidence obyvatel (kontaktní místo Czech POINT) vyhledávala data ohledně 

výstupů souvisejících s datovými schránkami. Data jsem zjišťovala od samotného spuštění 

datových schránek (od zkušebního provozu) od 01.07.2009 do 28.02.2010. Od 01.07.2009 

byly v systému Czech POINT zprovozněny i základní výstupy týkající se datových 

schránek. 

Na Městském úřadě v Litvínově byly od 01.07.2009 doposud použity tyto výstupy: 

 žádosti o zřízení datových schránek (FO – fyzická osoba, PFO – podnikající 

fyzická osoba, PO – právnická osoba),  

 žádosti o oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových,  

 žádosti o oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. 

(viz. Tabulka 1, Obrázek 6)  

 

Přehled žádostí datových schránek za rok 2009 a rok 2010 na Městském úřadě 

v Litvínově 
Tabulka 1: Přehled žádostí datových schránek za rok 2009 a rok 2010 na Městském úřadě v Litvínově

Žádost o zřízení 

datové schránky 

Název měsíce 

FO PFO PO

Oznámení o 

zneplatnění 

přístupových údajů 

a vydání nových 

Oznámení o přidání 

pověřené osoby k 

přístupu do datové schránky 

Červenec 2009 8 1 2 0 0 

Srpen 2009 1 2 0 0 0 

Září 2009 0 2 0 0 0 

Říjen 2009 2 8 1 1 0 

Listopad 2009 1 0 1 4 1 

Prosinec 2009 0 1 0 7 0 

Leden 2010 0 0 1 7 0 

Únor 2010 1 0 3 1 0 
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Přehled vydaných výstupů DS za rok 2009 a 2010
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Obrázek 6: Přehled žádostí datových schránek za rok 2009 a rok 2010 na Městském úřadě v Litvínově 
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5 Hodnocení systému provozovatel    

V této kapitole se zabývám hodnocením systému z pohledu provozovatele (z pohledu 

obsluhy Czech POINTU) a počtem výstupů z Czech POINTU na Městském úřadě 

v Litvínově za rok 2008 a rok 2009. Počty výstupů byly zjišťovány v termínu od 

08.03.2010 do 12.03.2010 z evidencí vydaných výpisů kontaktního místa Czech POINT na 

Městském úřadě v Litvínově. Evidence výpisů se vedou v písemné podobě, do které je 

možné, v případě ověření zjištěných dat, nahlédnout. 

Od listopadu 2002 pracuji na Městském úřadě v Litvínově. V období od června 2008 do 

července 2009 jsem měla možnost pracovat na kontaktním místě Czech POINT. Podle 

mého názoru byl systém Czech POINT velkým přínosem veřejné správy. Projekt veřejnosti 

velice usnadnil vyřizování na různých institucích a ušetřil spoustu času. Průběh vyřizování 

jednotlivých žádostí klientů je velice snadný a rychlý. Systém je velice přehledný, neustále 

ho Ministerstvo vnitra České republiky zdokonaluje a systém se postupně vyvíjí. Součástí 

systému Czech POINT je i sekce „Dokumentace“, ve které nalezneme veškeré návody a 

postupy pro vydávání výpisů. Czech POINT je nastaven tak, že při vydávání jednotlivých 

výpisů se prakticky opakuje stejný postup. Městský úřad Litvínov, kontaktní místo Czech 

POINTU má pro veřejnost rozšířené úřední hodiny. Výpisy z Czech POINTU se vydávají 

každý pracovní den. Jediná nevýhoda systému je ta, že pokud přestane fungovat internet, 

není možné vydávat ověřené výstupy.  

5.1 Přehled vydaných výpisů ze systému Czech POINT na MěÚ Litvínov za rok 

2008 

V roce 2008 bylo vydáno 2368 výpisů ze systému Czech POINT. Vydávány byly pouze 

výpisy z katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku 

a z Rejstříků trestů. O ostatní výpisy, které systém nabízí, občané nejevili zájem. Nejvíce 

se vydalo výpisů z Rejstříků trestů, a to z důvodu vysoké nezaměstnanosti na Mostecku. 

Nejmenší zájem byl o výpis z Živnostenského rejstříku. Služba byla poprvé na Městském 

úřadě v Litvínově využita v březnu 2008. (viz. Tabulka 2, Obrázek 7) 
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Tabulka 2: Přehled vydaných výpisů ze systému Czech POINT na MěÚ Litvínov za rok 2008 
  Výstupy ze systému Czech POINT 

Měsíc Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Rejstřík trestů 

leden  41 22 0 239 

únor 60 14 0 150 

březen 49 23 1 200 

duben 41 27 1 156 

květen 36 22 2 113 

červen 31 29 1 134 

červenec 46 24 1 97 

srpen 33 21 1 94 

září 33 24 0 139 

říjen 36 37 2 99 

listopad 45 24 1 73 

prosinec 41 19 1 85 
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Obrázek 7: Přehled vydaných výpisů ze systému Czech POINT na MěÚ Litvínov  za rok 2008 
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5.2 Přehled vydaných výpisů ze systému Czech POINT na MěÚ Litvínov za rok 

2009 

V roce 2009 bylo vydáno celkem 2191 výpisů ze systému Czech POINT. Od roku 2009 

jsou prostřednictvím Czech POINTU na MěÚ vydávány i výpisy týkající se bodového 

hodnocení řidiče. Dále byly vyřizovány na MěÚ žádosti o výpis z Katastru nemovitostí, 

z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.  

Počet vydaných výpisů v roce 2009 klesl z důvodu, že od března 2009 byl systém Czech 

POINT zaveden i na pobočkách České pošty. Česká pošta má některé poplatky týkajících 

se výpisů levnější (Tabulka 3, Obrázek 8).  

 

Tabulka 3: Přehled vydaných výpisů ze systému Czech POINT na MěÚ Litvínov za rok 2009 

  Výstupy ze systému Czech POINT 

Měsíc 

Katastr 

nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík

Rejstřík 

trestů 

Bodové 

hodnocení 

leden  43 31 0 132 15 

únor 51 35 3 112 7 

březen 42 36 2 90 10 

duben 42 40 2 92 5 

květen 36 39 5 102 8 

červen 38 33 8 139 5 

červenec 49 29 2 66 9 

srpen 41 27 2 81 6 

září 50 39 8 92 4 

říjen 41 30 10 105 5 

listopad 33 27 6 107 11 

prosinec 16 21 7 60 4 
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Přehled vydaných výstupů za rok 2009
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Obrázek 8: Přehled vydaných výpisů ze systému Czech POINT na MěÚ Litvínov za rok 2009 
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6 Hodnocení občany na základě dotazníkového šetření 

6.1 Metodika 

Czech POINT je poměrně novým systémem, který byl zaveden teprve v roce 2007. 

Vzhledem k tomu, že se systém neustále vyvíjí a zdokonaluje, zvolila jsem si pro 

bakalářskou práci formu průzkumu. Tímto průzkumem jsem chtěla zjistit, jak je systém 

Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově využíván, jaký pohled mají na systém 

obyvatelé Litvínova, zda jsou spokojeni se službami systému a jestli systém napomohl 

k snadnějšímu a rychlejšímu vyřízení požadovaných dokumentů.  

V průběhu měsíce února 2010 a měsíce března 2010 byl ve městě Litvínov prováděn 

průzkum formou dotazníkového šetření. V průzkumu bylo osloveno celkem 

110 respondentů. Dotazníky byly vyplňovány anonymně. K vyhodnocení bylo odevzdáno 

110 dotazníků. Výsledek průzkumu by měl prokázat, zdali jsou obyvatelé Litvínova 

spokojeni se systémem Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově, zda tento systém 

využívají či nikoli. Dotazník byl zaměřen nejen na spokojenost a využívání Czech 

POINTU na Městském úřadě v Litvínově, ale i na výši správního poplatku za jednotlivé 

výpisy, na kvalitu vydávaných výpisů a na rozšíření systému Czech POINT o další 

výstupy.  

Věková hranice mezi oslovenými respondenty se pohybovala od 20 let do 65 let. Snažila 

jsem se oslovit občany s různým typem vzdělání (se základním vzděláním, s výučním 

listem, maturitou či vysokoškolským diplomem). 
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6.2 Výsledek průzkumu formou dotazníkového šetření 

D O T A Z N Í K - Přínos systému Czech POINT pro obyvatele Litvínova 

 
Tabulka 4: Výsledek průzkumu formou dotazníkového šetření 

Číslo 
otázky 

Název otázky Ano Ne Nevím 
 

 
1. 

 
Využíváte systému Czech POINT na 
Městském úřadě v Litvínově? 

 
67 

 
43 

 
0 

 
2. 

 
Jste spokojeni se systémem Czech POINT 
na Městském úřadě v Litvínově? 

 
72 

 
3 

 
35 

 
3. 

 
Usnadnil Vám systém Czech POINT 
jednání s úřady? 

 
73 

 
14 

 
23 

 
4. 

 
Vyhovují Vám čekací doby pro vydávání 
jednotlivých výpisů? 

 
75 

 
11 

 
24 

 
5. 

 
Jste spokojeni s výší správního poplatku za 
jednotlivé výpisy z Czech POINTU? 

 
48 

 
40 

 
22 

 
6. 

 
Je zavedení systému Czech POINT 
prospěšné? 

 
94 

 
1 

 
15 

 
7. 

 
Jsou pro Vás výstupy ze systému Czech 
POINT dostatečné pro Vaše další potřeby? 

 
78 

 
6 

 
26 

 
 
8. 

 
Jsou podle Vás výstupy ze systému Czech 
POINT kvalitně zpracované? 

 
75 

 
2 

 
33 

 
9. 

 
Využíváte systému Czech POINT na jiném 
kontaktním místě (např. Česká pošta) než 
na MěÚ v Litvínově? 

 
26 

 
76 

 
8 

 
10. 

 
Myslíte si, že by se systém Czech POINT 
měl v budoucnu rozšířit o další výpisy? 
 

 
78 

 
3 

 
29 
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Obrázek 9: Průzkum – přínos systému Czech POINT pro obyvatele Litvínova 
 

Z průzkumu bylo zjištěno, že pro první čtyři otázky z dotazníku byla pro „ano“ 

nadpoloviční většina dotazovaných obyvatel Litvínova. Tato nadpoloviční většina využívá 

systém Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově, jsou s ním spokojeni, systém jim 

usnadnil jednání s úřady a čekací lhůty pro vyřízení jednotlivých výstupů jsou vyhovující. 

(viz. Příloha č. 7 - obrázek 10, obrázek 11, obrázek 12, obrázek 13) 

Co se týká správních poplatků za jednotlivé výpisy (otázka č. 5), tak z průzkumu vyplývá, 

že ve 48 případech, což je 43,6 %, jsou respondenti spokojeni s výši stanoveného poplatku 

za výpisy. S výší poplatků není spokojeno 40 respondentů, což je 36,4 % a 22 respondentů 

neví, což je 20%. (viz. Příloha č. 7 – obrázek 14) 

Se zavedením systému Czech POINT (otázka č. 6) souhlasí 94 respondentů, což je 85,5 %, 

1 respondent nesouhlasí se zavedením systému a 15 respondentů neví, což je 13,6 %. (viz. 

Příloha č. 7 – obrázek 15) 

U otázky č. 7 jsem zjišťovala, zdali jsou výstupy ze systému Czech POINT dostatečné 

i pro další potřeby. Výpisy jsou dostačující pro 78 obyvatel Litvínova, což je 70,9 %. Pro 

6 obyvatel, což je 5,5 % nejsou výpisy dostačující pro další potřeby a 26 obyvatel, což je 
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23,6 % sdělilo, že neví - výstupy nepoužívají k dalšímu jednání na úřadě či institucích. 

(viz. Příloha č. 7 - obrázek 16) 

Výstupy ze systému Czech POINT (otázka č. 8) jsou dle dotazníkového šetření kvalitně 

zpracované. Pro odpověď „ano“ bylo 75 respondentů, což je 68,2 %. Pro odpověď „ne“ 

byli 2 respondenti, což je 1,8 % a pro odpověď „nevím“ bylo 33 respondentů, což je 30%. 

(viz. Příloha č. 7 - obrázek 17) 

U otázky č. 9 „Využíváte systému Czech POINT na jiném kontaktním místě než na MěÚ 

v Litvínově?“ bylo zjištěno, že oslovení obyvatelé Litvínova využívají raději kontaktní 

místo Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově než na jiných kontaktních místech 

(např. na České poště). Pro odpověď „ne“ bylo celkem 76 respondentů, což je 69,1 %. Pro 

„ano“ bylo 26 respondentů, což je 23,6 % a pro „nevím“ bylo 8 respondentů, což je 7,3 %. 

(viz. Příloha č. 7 -  obrázek 18) 

Otázka č. 10: „Myslíte si, že by se měl systém Czech POINT v budoucnu rozšířit o další 

výpisy?“ byla zařazena mezi otázky z důvodu, abych zjistila, zda občané Litvínova 

v budoucnu počítají s využíváním systému.  Na tuto otázku odpovědělo „ano“ 

78 respondentů, což je 70,9 %, 3 respondenti, což je 2,7 % si nemyslí, že by se měl systém 

rozšiřovat. A 29 respondentů, což je 26,4% neví, jestli se má v budoucnu Czech POINT 

rozšířit o další výstupy. (viz.Tabulka 4, Příloha č. 7- obrázek 19) 

6.3 Zhodnocení průzkumu – dotazníkového šetření 

Průzkum byl prováděn, jak již bylo zmíněno, formou dotazníkového šetření v měsíci únoru 

2010 a v měsíci březnu 2010.  

Ze šetření vyplývá, že pro obyvatelé Litvínova je systém Czech POINT na Městském 

úřadě v Litvínově velkým přínosem, systém využívají a jsou s ním plně spokojeni. 

Největším problémem jednotlivých výstupů je výše správního poplatku. S výší správního 

poplatku nesouhlasí 40 oslovených respondentů, což je 36,4 %. Poplatky by se měly 

ujednotit s ostatními kontaktními místy Czech POINT (např. s Českou poštou). Česká 

pošta vydává výpisy z Czech POINTU za nižší poplatky.   
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Po provedení průzkumu jsem zjistila, že někteří obyvatelé Litvínova se doposud nesetkali 

se systémem Czech POINT, nevyužili ho a nevěděli, jaké možnosti systém nabízí. Nebyli o 

této službě nikdy informováni.  

Doufám, že se systém Czech POINT do budoucna bude rozvíjet a bude stále více 

využíván. Dále bych také byla ráda, aby se o systému vydala literatura (příručky, brožury), 

která občanům přiblíží problematiku, neboť jsou materiály pouze přímo v systému Czech 

POINT, které jsou dostupné pouze pro obsluhu Czech POINTU a na internetových 

stránkách, kde jsou informace pouze okrajové. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s nově nasazeným systémem Czech POINT a 

vyhodnocení průzkumu na téma: „Přínos systému Czech POINT pro obyvatele Litvínova“,  

včetně seznámení s výsledky, které byly zjišťovány na základě dotazníkového šetření 

v průběhu měsíce února 2010 a měsíce března 2010 s obyvateli města Litvínova.  

Záměrem projektu Czech POINT je redukce přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná 

správa. Se zavedením systému Czech POINT byla byrokracie snížena a občané jsou 

spokojenější. Už není potřeba, aby navštívili několik úřadů pro vyřízení svých záležitostí, 

neboť je zde pohodlnější způsob jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. 

Do budoucna by se mohl systém Czech POINT rozšířit i o další výstupy. Během psaní mé 

bakalářské práce jsem zjistila, že se systém několikrát změnil např. přidáním nových 

výstupů týkající se datových schránek, vzhled systému - rozdělení jednotlivých výstupů. 

Závěrem bych chtěla podotknout, že systém opravdu přinesl přínos pro obyvatele 

Litvínova. Z vyplněných dotazníků vyplývá, že zavedení systému Czech POINT je pro 

obyvatele Litvínova velice výhodné, jsou s ním spokojeni a využívají ho. Největším 

problém je však správní poplatek za jednotlivé výpisy, které se přes službu Czech POINT 

vydávají. Správní poplatek by měl být jednotný pro všechny instituce. 
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Příloha č. 1: eGON symbol eGovernmentu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Městský úřad Litvínov, oddělení matriky a evidence obyvatel  

(foto autor Petra Štípková)  

 

 



 

Příloha č. 3: Kontaktní místo Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově 

(foto autor Petra Štípková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Žádost o zřízení datové schránky 

(systém Czech POINT) 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Formulář plné moci k vydání výpisu z Rejstříků trestů 

 

Plná moc 

Já, níže podepsaný 

Jméno, příjmení …………………………………………… Rodné příjmení…………………… 

Datum, místo a stát narození………………………………………Státní občanství…………… 

Rodné číslo……………... 

Bytem………………………………………………………………………………………………… 

zmocňuji tímto 

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………… 

Datum a místo narození……………………………………………………………………………… 

Bytem…………………………………………………………………………………………………… 

 

k podání žádosti/í a převzetí ……. ks výpisu/ů z rejstříku trestů. 

 

V …………………… dne…………………… 

                                                                                         ------------------------------------------- 
                                                                                           úředně ověřený podpis zmocnitele 

 

                           ------------------------------------------- 
        Vyhotovený/é výpis/y převzal                      
         (podpis zmocněnce) 
 
 
Poznámka: 
Po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací 

 



 

Příloha č. 6:  Dotazník 

Přínos systému Czech POINT pro obyvatele Litvínova 
Číslo 

otázky 
 

Název otázky 
 

Ano
 

Ne 
 

Nevím 
 

1. 
 
Využíváte systému Czech POINT na 
Městském úřadě v Litvínově? 
 

   

 
2. 

 
Jste spokojeni se systémem Czech POINT 
na Městském úřadě v Litvínově? 
 

   

 
3. 

 
Usnadnil Vám systém Czech POINT 
jednání s úřady? 
 

   

 
4. 

 
Vyhovují Vám čekací doby pro vydávání 
jednotlivých výpisů? 
 

   

 
5. 

 
Jste spokojeni s výší správního poplatku za 
jednotlivé výpisy z Czech POINTU? 
 

   

 
6. 

 
Je zavedení systému Czech POINT 
prospěšné? 
 

   

 
7. 

 
Jsou pro Vás výstupy ze systému Czech 
POINT dostatečné pro Vaše další potřeby? 
 

   

 
8. 

 
Jsou podle Vás výstupy ze systému Czech 
POINT kvalitně zpracované? 
 

   

 
9. 

 
Využíváte systému Czech POINT na jiném 
kontaktním místě (např. Česká pošta) než 
na MěÚ v Litvínově? 
 

   

 
10. 

 
Myslíte si, že by se systém Czech POINT 
měl v budoucnu rozšířit o další výpisy? 
 

   

 

 



 

Příloha č. 7:  

Vyhodnocení jednotlivých otázek z dotazníku ve formě grafického znázornění  

Otázka č. 1: Využíváte systému Czech POINT na Městském úřadě v Litvínově? 
(Ano – 67; Ne – 43; Nevím – 0) 

Vyhodnocení otázky č. 1

61%

39%

0%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 10: Grafické znázornění otázky č. 1 

 

Otázka č. 2: Jste spokojeni se systémem Czech POINT na Městském úřadě 
v Litvínově? (Ano – 72; Ne – 3; Nevím – 35) 

Vyhodnocení otázky č. 2

65%3%

32%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 11: Grafické znázornění otázky č. 2 

 



 

Otázka č. 3: Usnadnil Vám systém Czech POINT jednání s úřady?(Ano – 73; Ne - 14; 
Nevím – 23) 

Vyhodnocení otázky č. 3

66%
13%

21%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 12: Grafické znázornění otázky č. 3 

 

Otázka č. 4: Vyhovují Vám čekací doby pro vydávání jednotlivých výpisů? (Ano – 75; 
Ne – 11; Nevím – 24) 

Vyhodnocení otázky č. 4

68%

10%

22%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 13: Grafické znázornění otázky č. 4 

 

 



 

Otázka č. 5: Jste spokojeni s výší správního poplatku za jednotlivé výpisy z Czech 
POINTU? (Ano – 48; Ne – 40; Nevím – 22) 

Vyhodnocení otázky č. 5

44%

36%

20%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 14: Grafické znázornění otázky č. 5 

 

Otázka č. 6: Je zavedení systému Czech POINT prospěšné? (Ano – 94; Ne – 1; 
Nevím – 15) 

Vyhodnocení otázky č. 6

85%

1%
14%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 15: Grafické znázornění otázky č. 6 

 



 

Otázka č. 7: Jsou pro Vás výstupy ze systému Czech POINT dostatečné pro Vaší další 
potřeby? (Ano – 78; Ne – 6; Nevím – 26) 

Vyhodnocení otázky č. 7

71%

5%

24%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 16: Grafické znázornění otázky č. 7 

 

Otázka č. 8: Jsou podle Vás výstupy ze systému Czech POINT kvalitně zpracované? 
(Ano – 75; Ne – 2; Nevím – 33) 

Vyhodnocení otázky č. 8

68%
2%

30%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 17: Grafické znázornění otázky č. 8 

 



 

Otázka č. 9: Využíváte systému Czech POINT na jiném kontaktním místě (např. 
Česká pošta) než na MěÚ v Litvínově? (Ano – 26; Ne – 76; Nevím – 8) 

Vyhodnocení otázky č. 9

24%

69%

7%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek č. 18: Grafické znázornění otázky č. 9 

 

Otázka č. 10: Myslíte si, že by se systém Czech POINT měl v budoucnu rozšířit o další 
výpisy? (Ano – 78; Ne – 3; Nevím – 29) 
 

Vyhodnocení otázky č. 10

71%

3%

26%

Ano
Ne
Nevím

 
Obrázek 19: Grafické znázornění otázky č. 10 

 


