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ANOTACE 

P�edm�tem diserta�ní práce je problematika elektronizace ve�ejné správy. 

Tato oblast, vzhledem ke své ší�i, je zkoumaná z hlediska referen�ního vztahu 

ve�ejná správa – ob�an, a dále s úzkým zam��ením na obec jako základní územní 

samosprávný celek.  

Cílem diserta�ní práce je, na základ� analýzy zavád�ní e-governmentu 

v �eské republice dle zvolených kritérií (ve�ejné služby poskytované on-line, 

komunika�ní nástroje obcí, legislativa, postupy), zhodnocení sou�asného stupn� 

vývoje e-governmentu v �eské republice a formulace doporu�ení pro implementaci 

moderních nástroj� komunikace (na základ� dálkového p�ístupu v souladu se 

zákonem �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech ve�ejné správy, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�).  

Diserta�ní práce se zabývá vymezením teoretického rámce e-governmentu 

z pohled� jednotlivých autor� a institucí. Jsou diverzifikovány fáze vývoje  

e-governmentu, kdy na základ� syntézy v�deckých poznatk� autorka provedla jejich 

zhodnocení. Byla provedena analýza základních ve�ejných komunika�ních služeb 

poskytovaných on-line, a to jak v mezinárodním srovnání, tak i u obcí s rozší�enou 

p�sobností Moravskoslezského kraje (pouze vybrané služby). 

Pro ú�ely analýzy nástroj�/zp�sob� komunikace vybraných velikostních 

kategorií obcí Moravskoslezského kraje byl proveden primární výzkum. Na základ� 

výsledk� tohoto výzkumu byly verifikovány pracovní hypotézy a dále byla 

vytvo�ena stanoviska k podpo�e moderních nástroj� komunikace ú�adu s ob�anem.  

Výsledkem diserta�ní práce je sumarizace a systematizace dosavadních 

poznatk�. Za p�ínos lze považovat zmapování a analýzu ve�ejných služeb 

poskytovaných on-line. Rovn�ž provedený primární výzkum se zam��ením na 

komunikaci v rámci vybraných velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje 

a ob�ana lze považovat za p�ínos, a to p�inejmenším z d�vodu aplikace jednotlivých 

výsledk� pro kone�né návrhy a doporu�ení. 

 
 
 
 
 
 



ANNOTATION 
 
Communication Public Services in Relation to E-government 

 
The subject  of this doctoral thesis is the field of the e-government. This area 

is broad, and considering this fact,  the matter is explored  in terms of public 

administration-citizen referential relations. Furthermore, the municipality as a basic 

territorial self-governing unit is at the centre of attention. 

 The aim of this dissertation is to evaluate the current developmental stage of 

the e-government in the Czech Republic on the basis of the analysis of implementing 

the e-government in this country according to the set criteria (on-line public services, 

communication tools of  municipalities, legislation, procedures). Apart from this, it is 

the description of the recommendations related to the modern communication tools 

implementation ( based on the remote access in accordance with Act no. 365/2000 

coll., related to public administration information systeme as subsequently amended). 

The dissertation deals with the definition of the theoretical framework of the 

e-government from the perspective of the individual authors and institutions. The 

developmental phases of the e-government are diversified on the basis of which the 

author carried out the assessment of the scientific findings. What is more, the 

analysis of the fundamental public services provided on-line, was compared both 

internationally and with the municipalities with the extended competence of the 

Moravian-Silesian region (selected services only). 

The primary research was conducted for the purpose of the analysis of the 

communication tools/methods in selected size categories of the Moravian-Silesian 

region. This work-based hypotheses were verified on the basis of the research 

outcome. Moreover, the viewpoints supporting the modern tools of the office 

communication with the citizen were formulated. 

The result of this dissertation is a systematic summary of the existing 

knowledge. Mapping and the analysis of the on-line public services can be 

considered beneficial. The same holds true for the research with the focus on the 

communication within the selected municipalities of the Moravian-Silesian region  

and the citizen, at least for the reason of the individual  results application to the final 

suggestions and recommendations.   

 



OSNOVA 
 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 1 

2 CÍLE, HYPOTÉZY A METODY DISERTA�NÍ PRÁCE ...................................... 5 

2.1 Cíle diserta�ní práce........................................................................................... 5 

2.2 Hypotézy diserta�ní práce .................................................................................. 5 

2.3 Metody diserta�ní práce ..................................................................................... 6 

3 STÁTNÍ INFORMA�NÍ A KOMUNIKA�NÍ POLITIKA �ESKÉ REPUBLIKY 8 

3.1 Pojetí a p�ístupy k ve�ejné správ� ...................................................................... 8 

3.2 Nositelé a vykonavatelé ve�ejné správy v �eské republice ............................. 15 

3.3 Reforma ve�ejné správy v �eské republice...................................................... 18 

3.4 Informatizace ve�ejné správy ........................................................................... 25 

3.4.1 Státní informa�ní a komunika�ní politika................................................. 25 

3.4.2 Informa�ní systémy................................................................................... 29 

3.4.3 Informa�ní systémy ve�ejné správy .......................................................... 30 

3.5 Právo na p�ístup k informacím ve ve�ejné správ� ............................................ 34 

3.6 Portál ve�ejné správy........................................................................................ 37 

3.7 Czech POINT................................................................................................... 40 

3.8 Elektronický podpis a jeho využití................................................................... 41 

3.8.1 Povinnosti subjekt� ................................................................................... 44 

3.8.2 Certifika�ní autority v �eské republice..................................................... 46 

4 TEORETICKÝ RÁMEC E-GOVERNMENTU..................................................... 47 

4.1 Geneze zavád�ní elektronické ve�ejné správy ................................................. 47 

4.2 Pojetí e-governmentu podle r�zných autor�, pop�. institucí ............................ 48 

4.3 P�ístupy k implementaci e-governmentu ......................................................... 53 

4.4 Fáze vývoje e-governmentu ............................................................................. 54 

4.4.1 Vybrané on-line ve�ejné služby poskytované v �eské republice.............. 63 

4.5 E-government a e-governance.......................................................................... 68 

5 HODNOCENÍ VE�EJNÉ SPRÁVY A P�ÍSTUP� OB�AN� Z HLEDISKA 

VYUŽITÍ INFORMA�NÍCH TECHNOLOGIÍ........................................................ 70 

5.1 Orgány ve�ejné správy �R nabízející on-line služby na webových stránkách 71 

5.2 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ�............................. 72 

5.3 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ� podle typu 

provád�né �innosti ................................................................................................. 72 



5.4 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ� podle ú�elu použití

................................................................................................................................ 73 

6 NÁSTROJE/ZP�SOBY KOMUNIKACE OBCÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE ....................................................................................................................... 74 

6.1 Nástroje komunikace, jejich charakteristika .................................................... 75 

6.2 Parametry obcí v �eské republice.................................................................... 89 

6.2.1 Administrativní struktura Moravskoslezského kraje ................................ 91 

6.3 Metodická �ást výzkumu ................................................................................. 94 

6.4 Základní výsledky výzkumu ............................................................................ 96 

6.4.1 Identifikace obce ....................................................................................... 98 

6.4.2 Nástroje/zp�soby komunikace .................................................................. 99 

6.4.3 Díl�í otázky ............................................................................................. 106 

6.4.4 Faktory ovliv	ující zavád�ní elektronických nástroj� komunikace........ 109 

6.4.5 Ov��ení hypotéz na základ� výsledk� výzkumu..................................... 111 

7 VÝSLEDKY, VYHODNOCENÍ A DOPORU�ENÍ........................................... 114 

8 ZÁV
R ................................................................................................................. 124 

Použitá literatura a podklady 

Seznam publika�ní �innosti autorky 

Seznam tabulek 

Seznam graf� 

Seznam schémat 

Seznam obrázk� 

Slovník pojm� 

Seznam zkratek 

Seznam p�íloh 

 

 

 

 

 

 



1 

1 ÚVOD 

Informatika je chápána jako souhrn informa�ních aktivit, tzn. shromaž�ování, 

uchovávání, zpracování a zp�ístupn�ní informací. V r�zných souvislostech se týká  

nás všech, nicmén� specificky ve�ejnou správu je možné charakterizovat jako 

soustavu institucí, jejímž hlavním produktem, tj. výsledkem �inností, jsou informace. 

Informace jsou tedy nezbytným nástrojem a zárove	 produktem funkcí ve�ejné 

správy. Jádrem ve�ejné správy jsou pak informace relevantní pro vlastní �ízení 

spole�nosti.  

V prvopo�átcích byly komunika�ní kanály ve stát� p�evážn� jednosm�rné  

a ob�ané byli chápáni jako jeho objekt. V moderní spole�nosti, založené na 

ob�anském principu, se  p�vodn� jednostranný tok informací z mocenského centra 

„dol�“ m�ní na oboustrannou komunikaci mezi ve�ejnou správou a ob�any. V našich 

podmínkách se tento proces vyvíjí již více než 150 let. Zárove	 se s dobou m�ní  

i formy a technická stránka vzájemné komunikace. 

Zavád�ní moderních informa�ních a komunika�ních technologií do ve�ejné 

správy m�žeme spojovat s vým�nou psacích stroj� za po�íta�e (zprvu tzv. sálové 

po�íta�e) a budováním jednoduchých elektronických databází. Po�íta�e byly 

využívány jako rychlé psací stroje s textovým editorem, avšak efektivita správy 

ve�ejných záležitostí, z pohledu ob�ana, významn� nestoupla. 

V druhé etap� p�istupuje ve�ejná správa k budování jednoduchých 

po�íta�ových informa�ních systém� zam��ených hlavn� na správu vnit�ních 

administrativních proces�, z�ásti jen na bázi lokálních �i sektorových iniciativ  

a aktivit. Tzv. stolní po�íta�e jsou nadále používané jako psací stroj a mnoha 

ú�edník�m stále ješt� chybí základní po�íta�ové dovednosti. 

Zásadní zm�nu p�inesl koncept e-government a tzv. interoperabilita, která je 

založena na myšlence, že informa�ní systémy jednotlivých organiza�ních celk� by 

m�ly být standardizované a integrované. V souvislosti se zavád�ním konceptu  

e-government se m�ní pohled na roli ob�ana jako nositele i p�íjemce informací.  

E-government je chápán jako p�ístup k výkonu ve�ejné správy, kdy dochází 

k zrovnoprávn�ní elektronické a papírové formy komunikace, a to ve vztahu ob�an-

ve�ejná správa, právnický subjekt-ve�ejná správa, i mezi institucemi ve�ejné správy 

navzájem a uvnit� nich. 
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Teorie ve�ejné správy zprvu neakceptovaly informa�ní technologie jako 

relevantní faktor plánování projekt� reforem ve�ejné správy, nebo� neakceptovaly 

význam informa�ních technologií jako komponentu, který m�že ovlivnit cíle  

a výsledky. V posledních deseti letech je však úloha informa�ních technologií 

spojována s možností nabídnout uživatel�m širokou škálu služeb spojených práv�  

a jenom s t�mito technologiemi.  

Reformy ve�ejné správy v �eské republice, stejn� tak jako i v dalších 

postkomunistických zemích, byly obsahov� zam��eny na p�estavbu z totalitní 

struktury a centralizované státní správy na  pluralitní demokracii 

a decentralizovanou ve�ejnou správu. Hlavní snahou bylo posílení samosprávy  

a samoz�ejm� s tím spojená decentralizace a dekoncentrace pravomocí  

a odpov�dností, zm�ny finan�ních tok�, atd. Cílem bylo praktické uplatn�ní principu 

subsidiarity, kdy odpov�dnost za poskytování služby �i statku mají nést p�edevším 

orgány, které jsou nejblíže ob�an�m. Zásadní reformní kroky ve�ejné správy 

zapo�aly již p�ijetím ústavního zákona �. 294/1990 Sb., kterým se m�ní a dopl	uje 

ústavní zákon �. 100/1960 Sb., Ústava �R a ústavní zákon �. 143/1968 Sb., o �s. 

federaci, kterým se zkracuje volební období národních výbor� a reforma ve�ejné 

správy pokra�uje v následujících letech jak v rovin� institucionální, pak personální, 

funk�ní i materiáln� technické. 

Reforma ve�ejné správy v �R tedy p�edstavuje v zásad� kontinuální proces 

tvo�ený souborem vzájemn� provázaných zm�n v ekonomické, legislativní  

a organiza�ní oblasti a v prostorovém uspo�ádání ve�ejné správy. Podle 

STRECKOVÉ, Y. (2006) reforma ve�ejné správy �R vychází z analýzy efektivnosti 

ve�ejné správy. Problém ve�ejné správy byl zejména vid�n v její nízké efektivnosti, 

tj. ve vysokých nákladech ve vztahu k dosahovaným užitk�m, p�i�emž užitek ve�ejné 

správy je vyjad�ován stupn�m dosažení ekonomické, politické a sociální úrovn� 

území, na kterém ve�ejná správa p�sobí. Hodnocení efektivnosti ve�ejné správy je 

však velmi obtížné, a to z d�vodu množství efekt�, které mají být ve ve�ejné správ� 

dosaženy. „Nepochybn� se zde uplat�uje i ekonomická efektivnost, ovšem z pohledu 

efektivnosti ve�ejného sektoru. To se týká rovn�ž dopad� na právní regulaci, na 
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dodržování zákon�, na efektivnost a provázanost proces� v území, vzd�lanosti, atd.  

a v obecném d�sledku na kvalitu života a spokojenost obyvatel“1.  

Smyslem demokraticky vedené ve�ejné správy je komunikace s ve�ejností 

o formách a obsahu své �innosti a rozpoznání pot�eb svých ob�an�. Komunika�ní 

kanály orgán� územních samosprávných celk� k ve�ejnosti lze pojímat jako tradi�ní 

nástroje informovanosti (ú�ední deska, místní rozhlas, periodika, osobní návšt�va 

ú�adu, apod.) a moderní nástroje informovanosti (probíhají prost�ednictvím 

dálkového p�ístupu definovaného podle zákona  �. 365/2000 Sb., o informa�ních 

systémech ve�ejné správy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�).  

Vedle reorganizací, které se uskute�nily (zrušení krajských národních výbor�, 

pak vytvo�ení nových samosprávných kraj�, vznik a zrušení okresních ú�ad�, 

školských ú�ad�, zm�ny ve státní sociální podpo�e atd.), kvalitativn� nové formy 

komunikace zp�tn� ovliv	ují celé fungování ve�ejné správy. Je nezbytné si 

uv�domit, že se nejedná jen o náhradu psacích stroj� po�íta�i. Nové formy 

komunikace umož	ují plnou otev�enost (informovanost ob�an�), což je skute�ná 

kvalitativní zm�na. 

Nejen stát, ale i územní samosprávy (za p�isp�ní státu) již za�aly uplat	ovat 

elektronické formy komunikace s ob�any. Nové formy pronikly až do nejmenších 

obcí, ale u obcí je situace velmi diferencovaná (na rozdíl od v zásad� jednotné 

situace u jednotlivých typ� státních orgán�).  

Komunikace mezi ú�adem a ob�anem na úrovni obcí je možná jak v oblasti 

samostatné, tak p�enesené p�sobnosti obce, protože obecní ú�ady zde vystupují 

jednak jako výkonné orgány jiných (samosprávných) orgán� obce (nap�. 

zastupitelstva, rady) a jednak jako samostatné orgány (p�i výkonu státní správy).  

Výzkumných prací zabývajících se problematikou komunikace ve�ejné 

správy s ob�anskou ve�ejností je relativn� málo (jako p�íklad lze uvést Studii 

p�ipravenosti m�st a obcí na p�ímou komunikaci s ob�anem, 2005). Nelze je však, 

s ohledem na rychle se vyvíjející vývoj v této oblasti, považovat vždy za aktuální. 

Jiné výzkumy se zabývají vztahem „subjekt ve�ejné správy – adresát ve�ejné správy“ 

(nap�. projekt Koncepce zlepšení komunikace mezi úst�ední státní správou  

a samosprávnými orgány, 2005; Studie proveditelnosti Pilotního projektu 

                                                 
1 MATULA, M., KUBA, J. Základní problémy reformy ve�ejné správy a stav jejich �ešení. 2007.  
s. 14. 
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Komunika�ní infrastruktury ISVS v Moravskoslezském kraji, 2005). Nap�. Lechner, 

T. (Triada, spol. s.r.o.) se v sou�asné dob� zabývá zp�soby formální komunikace ve 

ve�ejné správ� v �R, v rámci velikostních kategorií obcí nad  

500 obyvatel, data jsou získávána z elektronických systém� spisových služeb 

vybraných ú�ad�. Rovn�ž analýza dopadu zákona �. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokument�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, je 

zam��ena na velikostní skupiny obcí nad 500 obyvatel.  

Protože jsou dosud akademické i praktické publikované studie a analýzy 

zam��eny na vztah ve�ejná správa-ve�ejná správa nebo na vztah ob�an-ve�ejná 

správa, ale pouze v rámci velikostních kategorií obcí nad 500 obyvatel, zam��í se 

tato diserta�ní práce na referen�ní vztah ob�an-ve�ejná správa, konkrétn� na obce 

Moravskoslezského kraje ve velikostních kategoriích 0-499 a 500-1500 obyvatel. 

P�edm�tem diserta�ní práce je tedy problematika elektronizace ve�ejné 

správy. Tato oblast je, vzhledem ke své ší�i, zkoumána z hlediska referen�ního 

vztahu ve�ejná správa – ob�an, a dále s úzkým zam��ením na obec jako základní 

územní samosprávný celek. V návaznosti na výše definovaný p�edm�t diserta�ní 

práce je posouzena reforma ve�ejné správy z hlediska informatizace a vymezena 

základní podstata e-governmentu. Pro zjišt�ní vlivu e-governmentu na fungování 

ve�ejné správy je provedena analýza elektronických ve�ejných služeb, 

komunika�ních nástroj� a legislativních podmínek této oblasti. Na základ� 

primárního výzkumu je ov��ena �ást získaných poznatk� v rámci vybraných 

velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje. 

Diserta�ní práce se opírá o platnou legislativu k 1. prosinci 2009. 
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2 CÍLE, HYPOTÉZY A METODY DISERTA�NÍ PRÁCE 

2.1 Cíle diserta�ní práce 

Hlavním cílem diserta�ní práce je zhodnocení sou�asného stupn� vývoje  

e-governmentu v �eské republice dle zvolených kritérií (ve�ejné služby poskytované 

on-line, komunika�ní nástroje obcí, legislativa, postupy) a formulace doporu�ení pro 

implementaci moderních nástroj� komunikace (na základ� dálkového p�ístupu 

v souladu se zákonem �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech ve�ejné správy, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�2).  

Pro napln�ní hlavního cíle byly použity následující postupové kroky: 

� Vzhledem k tomu, že oblast elektronizace ve�ejné správy s sebou p�ináší 

celou �adu pojm�, které v �eské literatu�e nemají ustálenou terminologii, 

ukázalo se jako vhodné a nezbytné vymezit základní terminologii a vazby  

a následn� provést klasifikaci této oblasti.  

� Dále identifikovat a posoudit jednotlivé teorie fází vývoje e-governmentu 

a vyvodit díl�í záv�ry pro sledovanou oblast. 

� K p�edpokládané struktu�e diserta�ní práce byl proveden primární výzkum se 

zam��ením na analýzu vybraných velikostních kategorií obcí 

Moravskoslezského kraje, kdy na základ� dotazníkového šet�ení  

a statistického ov��ení byly zjišt�ny komunika�ní nástroje ve vztahu 

ob�anské ve�ejnosti a obcí v daném kraji. Rovn�ž byly identifikovány 

limitující faktory pro samotné využití elektronických nástroj� pro 

komunikaci v rámci vztahu obecní ú�ad a ob�an.   

2.2 Hypotézy diserta�ní práce 

Na základ� analýzy dostupných zdroj� a pramen� byly vytvo�eny hypotézy 

diserta�ní práce s úzkou vazbou na cíl výše definovaný.  

Hypotéza �. 1: V sou�asné dob� nejsou vytvo�eny systémové podmínky pro 

využití a rozvoj elektronizace ve�ejné správy, zejm. na úrovni obcí v �eské republice. 

                                                 
2 Pojem dálkový p�ístup je chápán ve smyslu zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech 
ve�ejné správy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tzn. dálkovým p�ístupem dle § 2 odst. 15 písmene o, je 
p�ístup do informa�ního systému prost�ednictvím telekomunika�ního za�ízení (nap�íklad 
prost�ednictvím sít� Internet). 
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Pro ov��ení hypotézy �. 1 byla provedena analýza reformy ve�ejné správy 

v užším zam��ení na modernizaci výkonu ve�ejné správy (informatizace ve�ejné 

správy), dále analýza oblasti legislativy vztahující se ke sledované problematice, 

obecná analýza elektronických ve�ejných služeb vycházející z teoretických poznatk�. 

Následn� byla tato analýza použita pro praktické zhodnocení t�chto služeb  

v rámci �eské republiky.  

Hypotéza �. 2: Vzhledem k provedené klasifikaci komunika�ních nástroj� lze 

p�edpokládat, že malé obce3 Moravskoslezského kraje využívají mén� sofistikované4 

nástroje komunikace. 

Hypotéza �. 3: Mezi velikostní kategorií obce a používáním elektronického 

podpisu existuje souvislost. 

Hypotézy �. 2 a 3 byly ov��eny na základ� výsledk� primárního výzkumu se 

zam��ením na referen�ní rozhraní ve�ejná správa – ob�an, a to konkrétn� v rámci 

vybraných velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje.  

2.3 Metody diserta�ní práce 

Pro napln�ní výše uvedeného cíle bylo v jednotlivých �ástech diserta�ní práce 

použito relevantních metod empirického a teoretického poznání. P�i vyjad�ování 

názor� autorky byla použita metoda dedukce a indukce, která vychází z nastudované 

literatury. Konzultace s odborníky z oblasti informa�ních technologií a ve�ejné 

správy byly využity v ur�itých aspektech diserta�ní práce.  

V první �ásti práce byla využita deskriptivní analýza, kdy na základ� 

dostupné literatury, jak domácí, tak zahrani�ní, byla specifikována oblast ve�ejné 

správy, informa�ní systémy ve�ejné správy a reforma ve�ejné správy s d�razem na 

�ást modernizace zp�sobu výkonu ve�ejné správy.  

Druhá �ást diserta�ní práce byla zam��ena p�edevším na vymezení základní 

terminologie a vazeb v oblasti e-governmentu. Za tímto ú�elem byla provedena 

analýza dostupných sekundárních zdroj� a pramen�, kdy na základ� jednotlivých 

axiomatických tvrzení byla definována terminologie a jednotlivé oblasti a p�ístupy 

k e-governmentu, pot�ebné pro další práci. Pro samotné vymezení základních fází  

                                                 
3 Malé obce jsou chápány v tomto pojetí z pohledu po�tu obyvatel, tzn. 0-499. 
4 Za sofistikované nástroje jsou považovány nástroje poskytované na základ� dálkového p�ístupu dle 
zákona �. 365/2000 Sb. 
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e-governmentu byla vedle empirického šet�ení použita také metoda t�íd�ní. Dále 

byla použita metoda deskriptivní komparace a kauzální analýzy elektronických 

ve�ejných služeb a stupn� vývoje e-governmentu.  

Prost�ednictvím studia sekundárních zdroj� a pramen� byla dále na základ� 

analýzy statistických dat, získaných z �eského statistického ú�adu a Eurostatu, 

provedena v t�etí �ásti diserta�ní práce komparace využití internetu ve vztahu 

k ve�ejné správ� z pohled� jednotlivc�, orgán� ve�ejné správy a mezinárodního 

srovnání. 

Ve �tvrté �ásti byly prezentovány výsledky primárního výzkumu na základ� 

metody dotazníkového šet�ení. Jednotlivé v�decké poznatky byly aplikovány  

a analyzovány z pohledu konkrétní úrovn� ve�ejné správy, a to na modelovém 

porovnání diference v použití komunika�ních nástroj�. Byla provedena komparace 

statistických dat a jejich interpretace za ú�elem vytvo�ení souboru fakt�. Stanovené 

hypotézy v úvodní �ásti práce byly na záv�r otestovány prost�ednictvím statistických 

test� (nap�. analýza rozptylu ANOVA).  
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3 STÁTNÍ INFORMA�NÍ A KOMUNIKA�NÍ POLITIKA �ESKÉ 

REPUBLIKY 

3.1 Pojetí a p�ístupy k ve�ejné správ� 

Ve�ejná správa pat�í k jedn�m z nejvýznamn�jších fenomén� existence státu 

 a praktického výkonu ve�ejné moci. Její po�átky sahají hluboko do minulosti a jsou 

spjaty s formováním nejstarších státních útvar�5.  

Vývoj ve�ejné správy je v podstat� nep�etržitým procesem, v rámci kterého se 

ve�ejná správa p�izp�sobuje m�nícím se zejména vn�jším podmínkám, tj. stavu 

spole�nosti, politickému vývoji, v�decko-technickému rozvoji spole�nosti, apod.  

Ve�ejná správa je systémem, kterým se zabývá mnoho v�dních obor�.  

a) Pojetí z hlediska teorie právní v�dy 

Prameny teorie ve�ejné správy se shlukují z mnoha izolovan� pojatých 

v�dních disciplín (obor�), p�edevším práva, resp. právní v�dy. Tato vazba ve�ejné 

správy a právní v�dy má své logické opodstatn�ní – všechny podstatné otázky 

ve�ejné správy jsou upraveny právními normami (ústavou, zákonnými normami, 

podzákonnými normami).  

Ve�ejná správa je v právních v�dách objektem jednak státního (ústavního) 

práva, jednak správního práva, pop�ípad� i dalších právních disciplín. Státov�da 

svým v�cným záb�rem zasahuje do sféry politologie, politické geografie apod., avšak 

p�íliš nep�ekra�uje v�cný rámec vymezený státním právem. Ústavní právo je 

založeno na výkladu ústavy a p�ípadn� na dalších navazujících právních p�edpisech. 

Pro posouzení charakteru ústavního práva je ú�elné posoudit zvláštní aspekt pohledu 

na složení právního �ádu, a to rozlišení právních disciplín dle kritéria práva tzv. 

ve�ejného a soukromého. Vymezení práva ve�ejného a soukromého není fixní, ale 

záleží na ekonomických a spole�enských souvislostech daných dobou (Klíma, K., 

2006a). Soukromé právo upravuje statut soukromých osob (fyzické a právnické 

osoby) a jejich vztahy. Je založeno na rovnosti a nezávislosti soukromých osob. 

Ve�ejné právo se zabývá a upravuje postavení ve�ejných osob, resp. institucí, jejich 

vzájemnými vztahy a rovn�ž vztahy k soukromým osobám. Ve�ejné právo je 

hierarchizováno a založeno na nad�azenosti státu nad jinými ve�ejnými institucemi  

                                                 
5 LACINA, K., �ECHÁK, V. Vývoj systém� ve�ejné správy. 2001. s. 7. 
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a nad�azenosti ve�ejných institucí nad soukromými osobami. K vymezení pojetí 

ústavního práva existuje �ada p�ístup�, tj. hledisko politické6, historicko-genetické7, 

etatistické8, normativn�-právní9 �i v�cn� – p�edm�tové10.  

Správní v�da vychází ze správního práva, ale dále nahlíží do dalších stránek 

fungování ve�ejné správy (zabývá se personálními otázkami, strukturou �inností 

ve�ejné správy, rozhodováním ve ve�ejné správ�, racionalizací ve�ejné správy, atd.). 

Podle Máši, M. (2001, s. 5) „správní v�da zkoumá, popisuje, analyzuje a vysv�tluje 

skute�ný pr�b�h hlavních funkcí správy a struktury správního aparátu. Zkoumá 

reálnou správní �innost, klasifikuje ji a snaží se o formulování vzájemných 

souvislostí a zákonitostí, které existují mezi zkoumanými správními jevy. Praktickým 

cílem správní v�dy je p�isp�t ke zvýšení ú�inností práce správního aparátu“.  

P�ístupem opírajícím se o roli správního práva ve ve�ejné správ� se zabývá 

�ada autor�, zejména Polián, M., Pr�cha, P., Skulová, S., atd. Hendrych, D. (2009,  

s. 48) definuje správní v�du  jako “sociální v�du o racionálním uspo�ádání ve�ejné 

správy za ú�elem dosahování její efektivnosti, demokrati�nosti a otev�enosti p�i 

obstarávání ve�ejných záležitostí “.  

Pojem ve�ejná správa je odvozen od pojmu správy jako zám�rné �innosti 

sledující dosažení ur�itého cíle (ú�elu). Hoetzel, J. (1937) definoval správu ve 

smyslu formálním jako �innosti orgán� ozna�ených jako správní ú�ady (tj. nositel� 

ve�ejné moci). Hendrych, D. (2001) se p�iklání k formálnímu vymezení ve�ejné 

správy jako Hoetzel, J., a dále pojednává o materiálním vymezení ve�ejné správy. 

Vymezení ve�ejné správy v materiálním smyslu je chápáno jako souhrn správních 

�inností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím nebo vládou. Hendrych, D. 

(1992), Pr�cha, P. (1993) Polián,  M. (1995), Mates, P., Matula, M. (1997) se 

zabývali vymezením ve�ejné správy, úkoly ve�ejné správy, rozhodováním ve ve�ejné 

správ�, pracovníky, kontrolou �i hodnocením ve�ejné správy, avšak nehovo�í  

                                                 
6 Ústavní právo vyjad�uje ur�itou politickou organizaci spole�nosti, struktury mocenských vztah�, 
organizaci ve�ejné moci. (KLÍMA, K.; 2006b). KLOKO�KA, V. (2006) uvádí, že ústavní právo je 
politickým právem ve dvojím smyslu: je p�edn� aplikací práva a právního státu na úpravu politických 
proces� a institucí a dále stojí ve st�edu politických zájm�, nebo� na úpravu politikých institucí  
a proces� se soust�e�ují zájmy r�zných sociálních a politických skupin. 
7 Ústavní právo má základy v tradi�ních dokumentech, které ur�ovaly spole�enskou dohodu na 
základ� psané ústavy. 
8 V této podob� je ústavní právo pojímáno jako právo státní založené na u�ení o státu. 
9 P�edm�tem ústavního práva jsou právní vztahy, upravené normami ústavy, jenž na ústavu 
bezprost�edn� navazují. 
10 Ústavní právo je soustavou právních norem dané zem�, jenž upravují postavení �lov�ka ve 
spole�nosti a státu, základy spole�enského z�ízení, �innosti orgán� státní správy i samosprávy. 
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o ve�ejné správ� jako o nositeli informací. Ur�itým pr�lomem v této oblasti byla 

práce Skulová, S. a kol. (1998), která se již zabývá prvky ve�ejné informatiky. 

Ve�ejná správa v materiálním pojetí p�edstavuje sb�r informací, jejich zpracování 

a užití v rámci realizované �innosti, resp. služby jí poskytované. Ve formálním pojetí 

je ve�ejná správa jak v poloze subjektu p�ijímajícího informace, tak i v poloze 

subjektu poskytujícího informace, p�i�emž se nejedná pouze o informa�ní vztahy 

k subjekt�m mimo orgán ve�ejné správy, ale jde rovn�ž o složité informa�ní vztahy, 

resp. informa�ní toky, v rámci orgánu ve�ejné správy. Vzhledem k tomu, že 

z pohledu práva, resp. právní v�dy není možné postihnout všechny aspekty ve�ejné 

správy (hlavní p�ínos je spat�ován ve formální a procesní rovin�), je nezbytn� nutné 

zohlednit ostatní odborné p�ístupy k ve�ejné správ�. Hendrych, D. (2007) konstatuje, 

že i správní v�da je v�dou, která �erpá z poznatk� jiných v�dních obor�, zejména 

sociologie, politologie a ekonomie. Poznatky o ve�ejné správ� jsou výstupem, resp. 

výsledkem použití metod, které nejsou vlastní jen správní v�d�, ale �ad� v�dních 

obor�. 

b) Pojetí z hlediska ekonomie, ve�ejné ekonomiky 

V pojetí ekonomie je ve�ejná správa chápána p�edevším jako jedno z odv�tví, 

resp. segment� národního hospodá�ství, kdy se výkony ve�ejné správy zapo�ítávají 

do tvorby hrubého národního produktu. Výsledkem �innosti ve�ejné správy je 

nemateriální produkt, tj. služba, spo�ívající ve vytvá�ení informací decizního 

charakteru, tj. rozhodnutí. P�ístup ve�ejné ekonomiky11 vychází z d�lení národního 

hospodá�ství.  

K roz�len�ní statk� a služeb produkovaných v národním hospodá�ství lze 

použít nap�íklad zobrazení formou Pestoffova trojúhelníku (k zobrazení sektor� jako 

opera�ního pole jednotlivých subjekt� se zavádí t�i základní rozhraní: 

komer�ní/nekomer�ní, ve�ejné/soukromé, formalizované/neformalizované), dále 

nap�. kritérium odv�tví, vlastnictví, kritéria financování provozu a rozvoje. 

                                                 
11 „Nap�. BENARD, J. (1989) definuje ve�ejnou ekonomiku následovn�: „ve�ejná ekonomika zahrnuje 
veškeré sociáln� ekonomické �innosti �ízené státem, které produkují netržní statky a uskute�	ují 
transfery d�chodu a bohatství mezi ob�any“. NEMEC, LAWSON (1992) pojímají ve�ejnou 
ekonomiku jako zkoumání vztah� mezi ekonomickými aktivitami ve�ejného sektoru a chování firem, 
domácností a jednotlivc�. N�kte�í auto�i, nap�. STRECKOVÁ, Y., vychází z pojmu ve�ejné ekonomie 
a ve�ejná ekonomika pak vychází z poznatk� ve�ejné ekonomie a aplikuje ji v praxi.“ In HALÁSEK, 
D. Základy ve�ejné ekonomiky. 1994. s. 7. 



11 

Z hlediska kritéria odv�tví je ve�ejná správa �azena mezi odv�tví služeb12, z hlediska 

vlastnictví je ve�ejná správa chápána jako subjekt ve�ejného vlastnictví, dle kritéria 

financování provozu a rozvoje je ve�ejná správa financována z ve�ejných financí.  

Strecková, Y., Malý, I. (1998) definují vymezení ve�ejné správy v jejím 

organiza�ním pojetí jako subjekt, který má kompetenci �ízení a správy ve�ejného 

sektoru13. Na druhé stran� ve�ejná správa tvo�í soustavu institucí �ídících nejen (celý) 

ve�ejný sektor, ale �ídících (ovliv	ujících, regulujících) celou ekonomiku 

a spole�nost (i v neekonomických záležitostech). V tomto pojetí ve�ejná správa 

vytvá�í „�ídící systém“ celého spole�enství, zformovaného ve stát�. Ve�ejná správa je 

také zakladatelem subjekt� ve�ejného sektoru a nositelem ur�itých tok� ve�ejných 

financí. Rovn�ž lze konstatovat, že ve�ejná správa je subjektem, který se snaží �ešit 

selhání ve�ejného sektoru. Ve�ejný neziskový sektor dále vychází dle autor� 

z výkladu ve�ejných statk�, externalit, �i teorie ve�ejných pot�eb. Z hlediska teorie 

pot�eb spadá ve�ejná správa do bloku celospole�enských ve�ejných služeb, který 

uspokojuje pot�eby organizovaného chodu spole�nosti jako ve�ejno-právního 

systému a to zejména prost�ednictvím orgán� centrální a decentralizované státní 

správy a prost�ednictvím orgán� obecní, krajské a celostátní samosprávy (Halásek, 

D. a kol., 2004).  

Se z�etelem na klasifikaci statk� ve�ejné ekonomie lze �íci, že ve�ejná správa 

v obecném pojetí spl	uje charakteristické vlastnosti �istých ve�ejných statk�, 

p�i�emž se z ekonomického pojetí jedná o ve�ejné služby.  

Ve�ejnými službami se rozumí takový druh služeb, jejichž uživatelem je 

ve�ejnost jako sociální subjekt14. Ve�ejné služby jsou produkovány, zabezpe�ovány �i 

regulovány orgány ve�ejné správy15.  

Obecným cílem tohoto poskytování je, aby tyto služby uspokojovaly 

spole�enské pot�eby p�i respektování principu subsidiarity16. V rámci problematiky 

                                                 
12 Odv�tvová klasifikace ekonomických �inností. Oddíl 75 – ve�ejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpe�ení – zahrnuje �innosti úst�edních orgán�, zastupitelstev, celnic, obecních ú�ad� apod., na 
r�zných úrovních, které zajiš�ují �ízení a provoz da	ových soustav, statistických služeb, zdravotnictví, 
vzd�lávání, soudnictví, sociální zabezpe�ení, kulturní služby, vojenskou a civilní obranu apod. 
13 STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. (1998, s. 7): Ve�ejný sektor je ta �ást národního hospodá�ství, která je 
financována z ve�ejných financí, �ízená a spravována ve�ejnou správou, rozhoduje se v n�m ve�ejnou 
volbou a podléhá ve�ejné kontrole.  
14 Modernizace ve�ejné správy. Ministerstvo vnitra �R, Praha. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/odbor/moderniz/koncepce/v_sluzby/vec_zam.html. Cit. (15.11.2008). 
15 Srov. HALÁSEK, D. N�které d�sledky analýzy dostupnosti ve�ejných služeb v �R. In Sborník 
z konference Aktuální otázky rozvoje region�, 2005. 
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elektronizace ve�ejné správy je možné navrhnout model poskytování ve�ejných 

služeb na ob�ana jako klienta ve�ejné správy. Vstupem do systému jsou podn�ty 

ob�an�, v kterých jsou vyjád�eny jejich pot�eby. Tyto pot�eby jsou následn� 

zpracovány identifikátorem samosprávy, tj. p�íslušným pracovníkem do seznamu 

požadavk� ob�an� na ve�ejné služby. Na základ� seznamu požadavk� je 

pracovníkem samosprávy vypracován variantní návrh na �ešení podn�t� ob�an� 

v elektronické form� a je v procesu vazby ob�an – samospráva dopracován do finální 

podoby. Následn� je na úrovní územní samosprávy p�ijato manažerské rozhodnutí. 

Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. (2005) rozlišují dvojí pojetí ve�ejné správy, 

organiza�ní a funk�ní. Z hlediska organiza�ního pojetí jsou mín�ny správní orgány, 

které ve�ejnou správu na jejích r�zných stupních vykonávají. Ve�ejná správa ve 

funk�ním pojetí je výkonnou �inností státu jako základního ve�ejnoprávního 

subjektu, uskute�	ovaná prost�ednictvím subjekt�, resp. jejich orgán�, spo�ívající ve 

správ� ve�ejných záležitostí a realizovaná jako projev výkonné moci ve stát�.  

c) Pojetí z hlediska sociologie a teorie byrokracie 

Sociologie a teorie byrokracie se zabývají strukturou a fungováním ve�ejné 

správy jako odv�tvím složeným z institucí zam�stnávajících pracovníky, kte�í 

uplat	ují své osobní �i jiné zájmy. Sociologie17 �eší celou �adu problém�, které 

souvisí s povahou sociálních interakcí a lidskou spole�ností obecn�. Komunikace je 

touto v�dní disciplínou pojímána jako základ sociálních interakcí, na druhou stranu 

rozvoj elektronické komunikace odd�luje komunikaci od p�ímého kontextu 

sociálních vztah� a p�sobí vznik dalších pohled� na komunikaci ve spole�nosti.  

Byrokracie je teoretickým termínem institucionální ekonomie, ve�ejné 

ekonomie a teorie ve�ejné volby. Byrokracie je podle Vlá�ila, V. (2002) chápána 

jako socio-profesní vrstva, jejíž p�íslušníci vykonávají správní �innosti - jako 

principáln� - výlu�ný zdroj obživy18. Crozier, M. (1964) za byrokratickou považuje 

každou organizaci, která v situaci, kdy n�které ze zavedených pravidel nevede 

k žádným výsledk�m, nesáhne k tomu, aby od pravidla upustila, nýbrž na n�m lpí 

                                                                                                                                          
16 OCHRANA, F. Ve�ejné služby – jejich poskytování, zadávání a hodnocení. 2007. s. 8.  
17 Nap�. GIDDENSE, A. (2005); KELLER, J. (1996, 2007). 
18 Osobu, která byla zvolena nebo jmenována do takové funkce, avšak má soub�žn� další zdroj p�íjm� 
�i se k n�mu m�že vrátit, lze nap�. oprávn�n� na�knout z byrokratismu, nikoli ale natrvalo p�i�azovat 
k této vrstv�. �lenem této skupiny není samoz�ejm� také každý ve�ejný �initel. (VLÁ�IL, V.; 2002, 
s. 158). 
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s ješt� v�tším d�razem. Byrokratický systém je systémem, který ztratil schopnost 

korigovat své vlastní fungování na základ� informací o svých omylech.  

P�ístupy k pojetí byrokracie nep�ináší matematické ani technické vyjád�ení, 

pohled je spíše zam��en metodologicky. Matematická a statistická složitost t�chto 

model� se zna�n� liší a rozvoj p�ístup� je spojen se zvyšujícím užitím ekonomických 

a matematických hledisek (cíl�) v politické v�d� nap�. Simon (1947), Tullock 

(1967), Ferejohn a Fiorina (1974). 

Weberovský model byrokracie, tzv. tradi�ní model byrokracie, se zam��uje 

na interní a manažerské zájmy a zd�raz	uje specializaci �inností, standardizaci 

a pravidelnost postupu výkonu �innosti. Myšlenky Webera, M. poskytují definici 

ú�adu jako tzv. ideálního typu, který se stal základem mnoha v�deckých publikací 

byrokracie. Weber, M. používal termín „byrokracie“ p�evážn� jako synonymum pro 

systém vztah� založených na racionáln�-právním ú�adu19. Pokud by se však 

byrokracie chovala skute�n� tak, jak p�edpokládá Weber�v model, �inilo by to z ní 

mocný nástroj racionálního a p�itom ú�inného výkonu státní moci a správy.  

Weber, M. si však uv�domuje i rizika vyplývající z možnosti odcizení byrokratické 

moci jejímu poslání �i z jejího zneužití politiky nebo ú�edníky20.  

Teorie ve�ejné správy (Buchanan, J. M., Tullock, G., Mueller, D. C., 

Niskanen, W. A.) proto p�edpokládá, že fungování ve�ejného sektoru je siln� 

ovlivn�no osobními nebo skupinovými zájmy jeho aktér�. Niskanen, W. A. tvrdí, že 

byrokraté se chovají tak, aby maximalizovali užitek. Ú�ady jsou definovány jako 

neziskové organizace, které jsou financovány periodicky stanovenými dotacemi, 

nikoliv z prodeje svého výstupu. 

Klasický model byrokracie selhává z n�kolika d�vod�. Jednak neexistuje 

z�ejmá hranice mezi politikou a správou, proces rozhodování �asto není pod�ízen 

technické a ekonomické racionalit�, hierarchie a centralizace ve spojitosti 

s dodržováním pravidel a proces� vede k selháním (neodpov�dnost, arogance, 

nepozornost ú�edník� k zájm�m a pot�ebám ob�an�), dále selhává z d�vodu p�ístupu 

shora dol�, který velmi �asto produkuje nep�ijatelné politiky a neadekvátní 

rozhodnutí, v neposlední �ad� dochází k problém�m s celkovou koordinací 

a k selhání komunika�ních sítí a vazeb. Sociolog Crozier, M. (1964) definuje termín 

                                                 
19  WEBER, M. The Theory of Social and Economic Organization. 1997. s. 328-341. 
20 POT��EK, M. Ve�ejná politika. 2005. s. 57.  
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„byrokratické selhání“ a vysv�tluje ho tím, že roli byrokracie ve spole�nosti 

vymezují �ty�i základní faktory: uspo�ádání státu (vlády); problém zastupování – 

vztah mezi politiky a byrokraty; vnit�ní organizace ú�ad�; vztah byrokracie 

 a ob�anské spole�nosti (ob�anský sektor). P�íloha �. 1 ilustruje rozdíly 

v poskytování ve�ejných služeb z pohledu dvou myšlenkových model� (byrokracie  

a e-governmentu). 

d) Pojetí z hlediska historie 

Sv�j význam a opodstatn�ní má pro studium ve�ejné správy i v�dní obor 

historie. D�jiny vytvá�ejí širší rámec pro pochopení podmínek a souvislostí vlastního 

vývoje ve�ejné správy. K tomuto si historie vytvo�ila specifické v�dní disciplíny, 

jako jsou nap�. d�jiny státu a práva, d�jiny správy, jenž zahrnují sou�asn� 

i samosprávu. S d�jinami správy velmi úzce souvisí aplikovaná disciplína zabývající 

se pé�i o písemné dokumenty, které jsou výstupem �inností mnoha institucí, 

tj. archivnictví.  

e) Pojetí z hlediska politologie 

Funk�ní stránkou ve�ejné správy se rovn�ž zabývá politologie. Primárním 

p�edm�tem této v�dy je politický život ve�ejnosti a jeho vyúst�ní (zejména 

v demokratických státech) ve volby. Sekundárn� se politologie zabývá i politickou 

stránkou fungování institucí státu a samospráv, které vznikly na základ� voleb  

a napl	ují program politických stran a hnutí (Ková�, J.; 2003).  

f) Moderní pojetí 

Moderní pojetí ve�ejné správy chápe ve�ejnou správu jako soustavu institucí, 

jejímž hlavním produktem, tj. výsledkem �inností, jsou informace. Významným 

úkolem ve�ejné správy je p�enos informací, jak uvnit� ve�ejné správy, tak i mimo 

ve�ejnou správou (Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M.; 2005). Nap�. jde o zajišt�ní 

evidence obyvatelstva (matrika), evidenci nemovitostí (katastr nemovitostí), evidenci 

podnikatelských subjekt� (obchodní rejst�ík, živnostenský rejst�ík), apod. Je to 

systém, do n�hož informace vstupují (vstupní informace) a spot�ebovávají se, 

zárove	 v n�m vznikají a zejména z n�ho vystupují (výstupní informace) (Halásková, 

M., Ková�, J.; 2004). Informace jsou tedy nezbytným nástrojem a zárove	 

produktem funkcí ve�ejné správy.  
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Jak lze z výše uvedeného textu vid�t, strukturu a p�sobení ve�ejné správy lze 

interpretovat z hlediska jednotlivých v�dních obor� vždy jen díl�ím zp�sobem. 

Zvládnutí všech relevantních stránek existence ve�ejné správy je proto záležitostí 

interdisciplinární a vyžaduje si nezbytnou syntézu a systémový p�ístup21.  

Ve�ejná správa tvo�í systém otev�ený, jeho prvky se vyzna�ují vazbami, a to 

vnit�ními a vn�jšími. Systémová metoda tedy zkoumá fenomén ve�ejné správy jako 

ucelený soubor jednotlivých prvk� daného systému postihující všechny podstatné 

prvky a vztahy navzájem a mezi jednotlivými prvky a celkem, tj. systémem. 

Na základ� syntézy v�deckých poznatk� interpretace pojmu ve�ejná správa 

z hlediska p�ístup� jednotlivých klasik� je ve�ejná správa v diserta�ní práci chápána 

z ekonomického pojetí (které je nejkomplexn�jší) a to podle odv�tvové klasifikace 

ekonomických �inností. 

 

 

 

 

3.2 Nositelé a vykonavatelé ve�ejné správy v �eské republice 

Základní �len�ní ve�ejné správy v �R spo�ívá v rozlišení ve�ejné správy 

podle toho, zda je vykonávaná státem, tj. státní správa, nebo jinými subjekty na 

základ� zákonné delegace. Podle tohoto pojetí mohou být nositeli ve�ejné správy �R 

jednak stát, ve�ejnoprávní korporace22, ve�ejné ústavy a podniky �i fyzické 

a právnické osoby soukromého práva.  

Z hlediska výkonu ve�ejné správy je nutno rozlišovat, zda se jedná o nositele 

ve�ejné správy nebo vykonavatele ve�ejné správy, nebo� je nutné pro pln�ní úkol� 

ve�ejné správy znát, kdo konkrétní úkol jménem nositele vykonává a kdo je oprávn�n 

za n�j jednat.  

                                                 
21 Systémový p�ístup chápeme jako v�dní sm�r, který p�ichází po obdobích, kdy spole�enské jevy jsou 
podrobovány zkoumání mnoha v�dních obor� v procesu prohlubující se diferenciace v�dy (KOVÁ�, 
J., 2000). Systémový p�ístup p�edstavuje odlišný zp�sob plánování a �ízení zejména v tom, že klade 
d�raz na strukturální souvislosti vývoje (STOJANOV, R. In POT��EK, M. (ed.); 2006).   
22 Ve�ejnoprávní korporace mohou mít územní (obce, kraje), osobní (nap�. �eská léka�ská komora), �i 
v�cný aspekt.  

Ve�ejná správa je institut sloužící ob�an�m k realizaci jejich práva na 
správu v�ci ve�ejných. Jedná se o správu ve�ejných záležitostí v souladu 
s ve�ejným zájmem. Hlavním produktem ve�ejné správy jsou informace, 

které mají zejména decizní charakter. Ve�ejná správa má vlastnost 
specifického druhu �ízení. 
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Nositelé ve�ejné správy jsou v rámci své �ídící �innosti ohrani�eni zákony 

a správu ve�ejných záležitostí sui generis ve ve�ejném zájmu vykonávají jako 

právem uloženou povinnost z titulu svého postavení jako ve�ejnoprávních subjekt�, 

pokud nejsou tyto záležitosti p�ikázány legislativou parlamentu nebo soudy. 

Za vykonavatele se ozna�uje orgán, který jedná jménem nositele ve�ejné 

správy. Orgánem mohou být jen jednotlivé fyzické osoby nebo jejich kolektivy. 

Správním ú�adem se rozumí každá organiza�ní jednotka, která je z�ízena k pln�ní 

ve�ejných úkol�. Jsou zpravidla organizovány monokraticky, tzn. že v �ele daného 

ú�adu stojí jedna fyzická osoba. Správním ú�ad�m dává zákon pouze ur�itý rozsah 

p�sobnosti.  

Zp�soby výkon� ve�ejné správy �R je možné rozlišit na státní správu 

a samosprávu. Státní správa m�že být vykonávána jako centralizovaná, tzn. že 

správa státu je provád�na úst�edními orgány a její byrokracií. Tato správa m�že být 

provád�ná koncentrovanými ú�ady, které vykonávají celou p�sobnost v daném 

odv�tví pro celé území daného státu nebo prost�ednictvím dekoncentrovaných ú�ad�, 

jenž jsou pod�ízeny úst�edním orgán�m státní správy. V tomto smyslu se jedná 

o dekoncentraci vertikální. P�i dekoncentraci horizontální dochází k p�enesení pouze 

�ásti p�sobnosti z jednoho orgán� státní správy na nov� z�ízený státní orgán na stejné 

úrovni23. P�i decentralizované státní správ� je tvorba prvotních právních norem 

v rukou centrální zákonodárné moci (Koudelka, Z.; 2007). Výkon státní správy je 

sv��en decentralizovaným orgán�m státní správy nebo p�enesen na ve�ejnoprávní 

korporace.  

Samospráva tvo�í vedle státní správy druhou v�tev ve�ejné správy, vytvá�í 

s ní komplementární dvojici a je sou�ástí moci ve�ejné. Pokud samosprávu 

vykonávají jiné subjekty než-li stát, má subjektivní právo, ale i povinnost vykonávat 

právem sv��enou p�sobnost. V rámci rozlišení p�sobnosti d�líme samosprávu na 

územní a zájmovou.  

Územní samospráva je vždy spjata s ur�itým územím, p�i�emž v rámci 

jednoho státu m�že p�sobit více územních samospráv r�zných stup	�. Základním 

územním samosprávným celkem v �R je podle Ústavy �R, �lánku 99 obec. Obec je 

koncipována jako územní spole�enství ob�an�, je ve�ejnoprávní korporací, tzn. 

právnická osoba ve�ejného práva. P�i realizaci svých úkon�, resp. pravomocí má 

                                                 
23 SVATO�, J., FILIP, J., ZIMEK, J.  Základy státov�dy. 2004. s. 36. 
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povahu ve�ejného ú�adu. Vyšší územní samosprávný celek tvo�í od roku 2000 kraje24.  

V roce 1997 byl p�ijat ústavní zákon �. 347/1997 Sb.,  o vytvo�ení vyšších územních 

samosprávných celk�, který tedy vyšel z krajského principu na základ� vytvo�ení 

14 vyšších územn� samosprávných celk�25. Obce i kraje jsou samosprávnými 

subjekty, které vykonávají samosprávnou i p�enesenou p�sobnost. V rámci 

samosprávné �innosti jsou tyto ve�ejnoprávní korporace nadány pravomocí 

rozhodovat v samosprávných otázkách. Svou samosprávu realizují prost�ednictvím 

vydávání vlastních právních akt�, tj. vyhlášek a k výkonu samosprávných aktivit 

z�izují vlastní samosprávné orgány (zastupitelstva). P�enesenou p�sobností 

rozumíme sv��enou státní správu, která je dána v rozdílné mí�e t�mto subjekt�m. 

Výkon p�enesené p�sobností je nejen právem, ale i povinností obcí, kraj�.  

Právn� zakotvený autonomní princip vztah� mezi obcemi a kraji v oblasti 

samosprávy však napl	uje jak ústavn� právní p�edpoklady, tak i obsah a zám�ry 

Evropské charty místní samosprávy. Evropská charta místní samosprávy rovn�ž 

ukotvuje princip subsidiarity26.  

Zájmová samospráva je spjata s lidskou �inností a m�že se týkat výlu�n� jen 

ur�itého okruhu lidí. Zájmovou samosprávu m�žeme rozlišovat na profesní 

samosprávu, jejíž �lenové zde mají povinné �lenství, na samosprávu bez nucené 

p�íslušnosti a na akademickou samosprávu, jenž je uplat	ována na vysokých školách. 

Zájmová samospráva má pouze osobní základ, �lenství nevzniká automaticky, ale 

p�edpokládá zájem dané osoby o �lenství a p�edevším spln�ní ur�itých p�edpoklad�.  

Souhrnn� lze �íci, že základními prvky samosprávy jsou území, lidé pod�ízení 

samospráv�, existence samospráv jako právnických osob, ve�ejného práva 

a hospoda�ení subjekt� na základ� vlastního rozpo�tu. 

 

                                                 
24 Je nutno zmínit, že vedle kraj� upravující ústavní zákon �. 347/1997 Sb., existují kraje dané 
zákonem �. 36/1960 Sb., o územním �len�ní státu, kterých je osm. Rozsáhlé diskuze o sjednocení na 
krajské úrovni by m�ly vést ke skladebnosti 8 kraj� a 14 VÚSC, nikoliv však, aby došlo ke zvýšení 
krajských orgán� státu, ale pouze by m�ly být chápány jako zm�ny v územním p�sobnosti 8 kraj� tak, 
aby se vždy skládaly v 1 až 3 VÚSC. (Postránecký, J.; 2004). 
25 Zvolené �ešení je �asto kritizováno z d�vodu nemožnosti �erpání dotací z fond� Evropské unie. 
Z tohoto d�vodu byly vytvo�eny tzv. regiony soudržnosti (8) ve velikosti, jenž požadavala Evropská 
unie. 
26 �lánek 4 odst. 3 Charty uvádí: „Za správu ve�ejných záležitostí budou odpovídat zejména ty orgány, 
které mají nejblíže k ob�an�m. Stanovení odpov�dnosti jinému orgánu musí odpovídat rozsahu  
a povaze úkol�, požadavk�m efektivnosti a hospodárnosti“.  
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3.3 Reforma ve�ejné správy v �eské republice 

Celospole�enské zm�ny, které se udály po roce 1989, p�inesly podstatné 

zm�ny v rámci chápání ve�ejné správy. Reformy ve�ejné správy jsou v�tšinou 

výlu�n� záležitostí praxe. Termín „reforma“ bývá slovníky vykládán jako zm�na, 

p�etvo�ení, náprava, zlepšení, úprava �i systémový d�j ve spole�nosti spojený 

s dlouhodobou zm�nou stavu27. Tedy cílem reformy by m�la být zm�na n��eho, co by 

„m�lo“ vést k lepším výsledk�m.  

Je velmi t�žké stanovit, resp. vymezit pojem správní reforma. N�kte�í auto�i 

mnohdy nazývají reformou pouze jednu stránku reformního procesu, zpravidla 

organiza�ní. Jiní auto�i si pod pojmem správní reforma p�edstavují výhradn� reformu 

územn�-správního �len�ní státu �i vytvo�ení územních samospráv. Za reformu bývá 

nej�ast�ji ozna�ovaná jak komplexní p�estavba systému, p�ípadn� i zásadní zm�na 

�inností (fungování) ve�ejné správy, �i organiza�ní restrukturalizace, tak vícemén� 

díl�í (sektorální) modernizace �i jiné zdokonalení (Vidláková, O.; 2000).  

Velmi výstižné je i pojetí pojmu reforma autory Malý, I., Pavlík, M. (2006), 

kte�í hovo�í, že samotný pojem reforma je pojímán jako �ízený proces, který 

implementuje ur�itou komplexn� vyjád�enou p�edstavu o systematické zm�n�, resp. 

o cílovém stavu konkrétní �ásti ve�ejné politiky. Úsp�šnost reformy je chápana jako 

míra souladu dosaženého výsledku s p�vodním plánovaným stavem. 

Následující schéma �. 3.1 p�edstavuje jeden ze syntetických pohled� na 

faktory, které ovliv	ují proces implementace reforem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reforma; http://slovnik-cizich-slov.abz.cz [cit. �ervenec 2008]. 
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Schéma 3.1 Faktory ovliv�ující implementaci reforem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správní reformy musí mít podporu politického vedení, nebo� bez ní nemohou 

být zdárn� uskute�	ovány. Správní reformy se také mohou potýkat s mnoha 

obtížemi, jako je nap�. byrokratická setrva�nost, politická lhostejnost, korupce, 

špatné na�asování, ned�v�ra k provád�ným reformám, apod. Správní reformy, které 

probíhaly v Evrop� v 50. a 60. letech 20. století, narážely na dva zásadní problémy: 

debyrokratizaci a deregulaci. V pr�b�hu 70. let došlo k v�tší shod� p�i provád�ní 

reforem v teorii i praxi. Reformáto�i si uv�domovali nutnost provád�ní reforem, 

vytvá�ení vhodných strategií. Setkávali se s r�znými problémy, zejména 

s plánováním reformních krok�, s reálnosti stanovení cíl�, lidskou neochotou 

adaptovat se na konkrétní zm�ny �i nedostatkem finan�ních prost�edk� �i jiných 

zdroj�. �asto p�íliš mnoho reforem v daném státu vyvolává další problémy, které je 

nutno p�edem do reformních krok� zakomponovat.  

Vlastnost (poddajnost) problému 
1.  Technické obtíže 
2.  Rozdílnost chování u cílové skupiny 
3.  Cílová skupina jako procento 
populace 
4.  Rozsah vyžadované zm�ny chování 

Fáze implementa�ního procesu (závislé prom�nné) 

Hlavní 
zm�ny         
v systému 

Vnímaný 
dopad 
politiky 

Skute�ný 
dopad 
politiky 

Ú�inek 
politiky na 
cílovou 
skupinu 

Výstupy 
formulované 
realizátorem 

Vnit�ní faktory ovliv	ující proces 
implementace 
1. Jasné a konzistentní cíle 
2. V�len�ní adekvátní kauzální teorie 
3. Po�áte�ní alokace finan�ních 

prost�edk� 
4. Hierarchická integrace uvnit� a mezi 

implementujícími institucemi 
5. Rozhodovací pravidla implementa�ní 

agendy 
6. Nábor implementujících ú�edník� 

Vn�jší faktory ovliv	ující proces 
implementace 
1. Socioekonomické podmínky 

 a technologie 
2. Ve�ejná podpora 
3. Postoje a zdroje u skupiny voli�� 
4. Podpora ze strany revizor� 
5. Schopnosti a motivace 

implementujících ú�edník� 

Zdroj: Manzmanian, D. A., Sabatier, P. (1989). Vlastní zpracování.  
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Z r�zných teoretických prací lze dedukovat aspekty dob�e fungující ve�ejné 

správy, které by bylo možné považovat za jakési správní minimum (Pomaha�, R., 

Vidláková, O.; 2002). Jedná se zejména o dodržování práva, a to nikoliv jenom 

litery, ale i ducha zákona; udržovat kapacitu a schopnost efektivního výkonu nutných 

ve�ejných �inností na požádání. Uspokojení ob�an� a jejich o�ekávání v sob� 

zahrnuje odpov�dnost ve�ejné správy ve�ejnosti za výkon veškeré �innosti, což 

p�edstavuje takovou ve�ejnou správu, které poskytuje ob�anovi relevantní informace 

o své �innosti, s výjimkou narušení zákona o utajovaných informacích; rovný p�ístup 

ke všem osobám; identifikaci ve�ejné správy s pokrokem, tzn. podpo�it modernizaci 

ve�ejné správy. 

Sou�asné požadavky správní reformy se v�tšinou soust�e�ují bu� na zvýšení 

efektivnosti výkonu nebo na omezení rozsahu p�sobnosti správních orgán�, pop�. – 

s v�domím jejich vzájemného sep�tí – na „ob� strany mince“. První typ zd�raz�uje 

kvalitu �ízení, tj. úsp�šný management t�chto orgán�, druhý typ se zam��uje na 

takové fungování, které by ob�ana co nejmén� obt�žovalo – tedy omezení po�tu 

státoprávních akt�, logickou tj. pochopitelnou a organiza�ní, tj. zvládnutelnou 

provázanost institucionálních nárok�, uplat�ování principu subsidiarity apod28.  

 

Reforma ve�ejné správy v �R, která byla zapo�ata po�átkem 90. let. 

 20. století, vychází z analýzy efektivnosti ve�ejné správy. Problém ve�ejné správy je 

vid�n zejména v její nízké efektivnosti, tj. ve vysokých nákladech ve vztahu 

k dosahovaným užitk�m, p�i�emž užitek ve�ejné správy je vyjad�ován stupn�m 

dosažení ekonomické, politické a sociální úrovn� území, na kterém ve�ejná správa 

p�sobí (Strecková, Y.; 2006). 

Cílovým zám�rem reformy ve�ejné správy v �R bylo a dosud setrvává 

zvýšení kvality výkonu ve�ejné správy, snížení náklad� na její �innost a prosazování 

chápání ve�ejné správy jako služby ob�anovi29. Jedním ze základních východisek je 

tedy vytvá�ení podmínek pro zavád�ní moderních informa�ních systém� 

a technologií v orgánech ve�ejné správy.  

                                                 
28 VLÁ�IL, V. Ve�ejná správa – sociáln�-psychologické problémy v historii a sou�asnosti. 2002. 
s. 302. 
29 Postup a hlavní sm�ry reformy a modernizace úst�ední státní správy obsahující vy�ešení gesce  
a organiza�ního zabezpe�ení. 
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Ve�ejná správa po roce 1989 byla ovlivn�na silnou mírou centralizace. V roce 

1990 byla v �eské republice zahájena reforma ve�ejné správy. Na po�átku bylo 

jasné, že musí jít o hlubokou reorganizaci d�ív�jšího systému, nebo� decentralizace 

zem� sice m�la demokratickou tradici, ale s výjimkou krátkého období (1945-1947) 

po konci druhé sv�tové války územní samospráva v pravém slova smyslu po více než 

�ty�i desetiletí neexistovala30. V prvopo�átcích reformy ve�ejné správy v letech 1990-

1993 se nepoda�ilo využít potenciál decentralizace, který by dávala všeobecná 

spole�enská transformace. Ukázalo se to jednak v absenci prostorové decentralizace, 

kdy z�staly zachovány jednotky územn� správního �len�ní z roku 1960, jednak 

v charakteru okresních ú�ad� jako orgán� pouze státní správy31. 

První reformní návrh p�inesl zrušení národních výbor� na všech stupních 

k 29.11.1990. Okresní národní výbory byly nahrazeny okresními ú�ady a krajské 

národní výbory byly zrušeny bez náhrady. �ást jejich kompetencí byla p�enesena na 

okresní ú�ady, byla jednozna�n� jen dekoncentrovaná, �ást kompetencí se p�enesla 

na úst�ední správní ú�ady, tj. byla uplatn�na koncentrace a prostorová centralizace. 

Samoz�ejmostí byl vznik nových zákon�32. Ve zn�ní nové legislativy však nebyla 

�ešena otázka dvoustup	ového uspo�ádání územní samosprávy. Existoval tedy jeden 

stupe	 na obecní úrovni, zatímco na okresní úrovni vznikly okresní ú�ady. Okresní 

ú�ady fungovaly jako orgány státní správy s všeobecnou p�sobností.  

Teprve v 2. polovin� 90. let se za�ala p�ipravovat reforma ve�ejné správy ve 

t�ech etapách, jejichž obsahem bylo: 

� vytvo�ení samosprávných kraj�, 

� zrušení okresních ú�ad� a p�evedení jejich agend na územní samosprávné 

orgány, 

� reforma centrálního �lánku �ízení státu a kvalitativní zm�ny ve ve�ejné správ� 

(zvýšení kvalifikace pracovník� ve ve�ejné  správ�, prosazení moderních 

informa�ních technologií, zavedení systému státní služby, apod.). Z této t�etí 

etapy je realizováno zatím však velmi málo, nap�. zákon �. 312/2002 Sb., 

 o ú�ednících územních samosprávných celk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

                                                 
30 VIDLÁKOVÁ, O. Decentralizace ve�ejné správy v �eské republice.  Ve�ejná správa �. 51-52, 2007, 
s. 60. 
31 MATULA, M., KUBA, J. Základní problémy reformy ve�ejné správy a stav jejich �ešení. 2007.  
s. 18. 
32 Nap�. zákon �. 367/1990 Sb., o obcích; zákon �. 425/1990 Sb., o okresních ú�adech, úprav� jejich 
p�sobnosti a n�kterých dalších opat�eních, apod. 
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Vytvo�ení samosprávných kraj� bylo spojené s mírou decentralizace ve�ejné 

správy. Decentralizace je výrazem práva ve smyslu oprávn�ní a schopnosti 

vykonávat ur�itou �ást ve�ejné správy jako svou vlastní správu, jako samosprávu. 

Realizace tohoto práva s sebou nese i povinnost strp�t kontrolu, že ona �ást ve�ejné 

správy bude vykonávána zákonn� a hospodárn�, ú�eln� a efektivn� v souladu s 3E33 

podle termín� finan�ního kontrolování34. Koudelka, Z. (2007, s. 18-19) píše: 

Decentralizace má své statické pojetí, které zachycuje soudobý stav organizace státní 

správy v ur�itém státu a ve srovnání s jiným státem vypovídá o relativní centralizaci 

�i decentralizaci daného státu. V dynamickém pojetí je decentralizace neustálý 

proces zm�ny funkcí a kompetencí v systému státní správy ve prosp�ch nižších 

útvar�35. 

 Ústavním zákonem �. 347/1997 Sb., o vytvo�ení vyšších územních 

samosprávných celk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bylo ustanoveno 14 vyšších 

územních samosprávných celk� (VÚSC). Sou�asn� s p�ijetím tohoto zákona byla 

p�ijata zm�na Ústavy (zákon �. 1/1993 Sb., Ústava �eské republiky, která již v �l. 99 

p�edpokládala �len�ní státu na obce jako základní územní samosprávné celky a na 

kraje jako vyšší územní samosprávné celky). Z d�vodu nedo�ešení otázek stanovení 

kompetencí a zp�sob� organizace VÚSC byla stanovena dlouhá legisvakance. 

Krajské volby se konaly dne 12.11.2000, vlastní �innost kraje zahájily na základ� 

zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� k 1.1.2001. 

Decentralizace a vznik dalšího stupn� ve�ejné správy se zna�n� projevil ve ve�ejných 

financích. Tento krok si vyžádal zm�nu v institucionální struktu�e ve�ejné rozpo�tové 

soustavy, v da	ové soustav� a da	ovém ur�ení a v p�erozd�lovacích vztazích mezi 

jednotlivými úrovn�mi ve�ejné správy, co se tý�e ve�ejných výdaj� a dota�ní politiky 

vlády.  

 Jak již bylo ve výše uvedeném textu zmín�no, vytvo�ením VÚSC ústavním 

zákonem �. 347/1997 Sb. nedošlo ke zrušení kraj� z roku 1960, zejména z d�vodu 
                                                 
33 Paradox 3E: Economy, Effeciency, Effectiveness. Správní v�da odvozuje efektivnost ve�ejné správy 
ze dvou rovin. Vnit�ní efektivnost, tj. schopnost výkonu ve�ejné správy. Ve�ejná správa by m�la být 
transparentní, nezkorumpovatelná, reagující. Vn�jší efektivnost je vid�na v racionalit� ve�ejné správy 
v tom smyslu, že se zajímá o efekty, které nejsou p�ímým prodloužením vstup� do systém�. 
Efektivnost ve�ejné správy je ur�ována mírou racionálního, cílov� orientovaného chování jejich 
nositel� (POMAHA�, R.; 1999, s. 38). Srov. nap�. KOVÁ�, J. K efektivnosti ve�ejné správy. Sborník 
p�ísp�vk� Efektivnost ve�ejného sektoru, 1997. 
34 ZIKMUNDOVÁ, S. Aktuální otázky decentralizace a dekoncentrace ve ve�ejné správ� obcí a kraj�. 
Ve�ejná správa �. 48, 2004. s. 28-29. 
35 Srov. MATULA, M. Subsidiarita ve ve�ejné správ�. Sborník Výchova ob�an� k demokracii. Brno, 
1997. s. 12-13. 
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toho, že by n�které orgány státní správy a soudy ztratily územní základ své 

p�sobnosti dané okresy a kraji z roku 1960. Tímto krokem vznikla paralelní 

existence dvou systém� územn� správního uspo�ádání s odlišnými prostorovými 

východisky. Další nesoulad je spat�ován v tom, že nové samosprávné kraje jsou p�íliš 

malé z hlediska jednotek pro poskytování pomoci z fond� EU. Proto vznikly tzv. 

regiony soudržnosti, které se skládají ze dvou nebo t�í kraj�, p�i�emž regionální rady 

jsou voleny zastupitelstvy p�íslušných kraj� stejným dílem.  

Cílem druhé fáze reformy ve�ejné správy bylo ukon�ení �innosti okresních 

ú�ad� k 31.12.2002 (aniž by byly zrušeny okresy) a p�enesení jejich p�sobnosti na 

orgány samosprávy, p�íp. na jiné územní správní ú�ady. Zhruba 80 % agend 

okresních ú�ad� p�evzaly tzv. obce s rozší�enou p�sobností, jejichž ustanovení 

vychází ze zákona �. 314/2002 Sb.,  o stanovení obcí s pov��eným obecním ú�adem 

a s rozší�enou p�sobností a provád�cí vyhláška �. 388/2002 Sb., o stanovení 

správních obvod� obcí s pov��eným obecním ú�adem a obcí s rozší�enou p�sobností, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Pro stanovení obcí s rozší�enou p�sobností byla 

vytvo�ena základní kritéria: velikost nad 4 tisíce obyvatel ve m�st�, nad 15 tisíc 

obyvatel celého správního obvodu ú�adu (v�etn� obyvatel m�sta), dostupnost ú�adu 

do 20-22 km z nejvzdálen�jších obcí spádového území. Výsledný stav mohl 

sugerovat p�íznivý výsledek podle úvahy „více m�st = v�tší skute�ná 

decentralizace“, avšak tomu tak nebylo. Ve �ty�ech okresech (Rakovník, Rokytnice, 

Ústí nad Labem, Jeseník) se nakonec nepoda�ilo najít další obec s rozší�enou 

p�sobností. V t�chto p�ípadech se tedy nekonala žádná decentralizace, pouze 

delegace. Z 205 obcí s rozší�enou p�sobností 6 m�st nedosahuje p�vodn� stanovené 

hranice �ty� tisíc obyvatel, 20 správních obvod� obcí s rozší�enou p�sobností 

nedosahuje min. po�tu 15 tis. obyvatel. V n�kterých p�ípadech je z�etelná 

neatraktivnost vybraných obcí s rozší�enou p�sobností: nest�ediskové obce ležící na 

pomezí vlivu dvou obcí s rozší�enou p�sobností se obvykle p�iklonily k v�tšímu 

centru, které nabízí vyšší vybavenost i lepší dopravní spojení“36.   

 Otázkou z�stala delimitace ú�edník� okresních ú�ad� na obec s rozší�enou 

p�sobností. Podle usnesení vlády �. 695/2002 bylo na obce s rozší�enou p�sobností 

delimitováno z okresních ú�ad� celkem 12 429 funk�ních míst; jednalo se o 94 % 

zam�stnanc�, kterých se delimitace týkala. 
                                                 
36 KOVÁ�, J. Zrušení okresních ú�ad� jako delegace, decentralizace a dekoncentrace územní ve�ejné 
správy. Sborník p�ísp�vk� z konference Ve�ejná ekonomika a správa 2003. 
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 Na obecní úrovní tedy od 1.1.2003 existuje p�t druh� obcí, které se vzájemn� 

odlišují rozsahem p�eneseného výkonu státní správy. 

V rámci modernizace úst�ední státní správy, se zvláštním p�ihlédnutím 

k systematizaci a organiza�nímu uspo�ádání správních ú�ad�, byly definovány 

zejména organiza�ní cíle se z�etelem na kvalitativní stránku (zlepšení výkonu 

ministerstev). Ochrana, F. (2004) uvádí jako zásadní problém odbornou 

nep�ipravenost personálu. Hlavní východisko vidí v permanentním vytvá�ení 

vzd�lávacích program� pro všechny stupn� pracovník� ve�ejné správy a vytvo�ení 

dlouhodobého systému vzd�lávání všech pracovník� ve�ejné správy.  

Z hlediska oblasti informatizace je nutné upozornit na skute�nost, že na 

jednotlivých ministerstvech sice existují informa�ní systémy, ale nejsou v rámci 

ministerstev propojené tak, aby umož	ovaly bezprost�ední využití informací. 

Informatizace byla dosud chápána jako pouhý sb�r informací. Komunika�ní kanály 

mezi ve�ejností a státem vykazovaly dv� specifické charakteristiky: byly p�evážn� 

jednosm�rné a ob�ané byli chápání jako objekt a zdroj informací. Dalším d�sledkem 

je, že informa�ní systémy nejsou (až na výjimky) používány jako nástroj pro podporu 

manažerského rozhodování p�i alokaci ve�ejných zdroj�, p�i koncep�ní 

a programové �innosti, atd.37 

 

P�i zhodnocení d�sledk� decentraliza�ních proces� ve ve�ejné správ�, je 

možné konstatovat následující zjišt�ní, které ukazují limitující aspekty optimalizace 

prost�edí ve�ejné správy v �R: 

� bylo žádoucí vytvo�it více stup	� ve�ejné správy, resp. aby státní správa byla 

koncentrována v dalším administrativním celku, tj. v krajském ú�adu. 

� decentralizace ve�ejné správy byla chápána jako jeden z hlavních princip� 

reformy ve�ejné správy, ale ve skute�nosti se v mnoha p�ípadech jednalo  

o pouhou dekoncentraci, tedy p�esun moci v rámci organiza�ní struktury 

jednoho ve�ejnoprávního subjektu. Bylo však nezbytné rozvíjet míru 

decentralizace a s ní související akceptaci postoj� územních samosprávných 

celk�. Akceptací je chápán p�evod agendy s p�id�lením nezbytných právních, 

                                                 
37 Studie proveditelnosti Pilotního projektu Komunika�ní infrastruktury ISVS v Moravskoslezském 
kraji. 
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v�cných, materiálních, finan�ních i personálních nástroj�, za jejichž pomocí 

m�že územn� samosprávný celek �innost napl	ovat. 

� je rovn�ž pot�ebné vyvinout úsilí k harmonizaci územn� správního 

uspo�ádání státu, resp. územních orgán� státní správy s územními obvody 

zejména tam, kde kompetence specializovaných dekoncentrovaných orgán� 

státní správy komunikují s pr��ezovými kompetencemi územních orgán� 

samosprávy nebo poskytují služby ob�an�m, které by m�ly být územn� 

p�ístupné ve stejném rozsahu (nap�. vy�izování správních záležitostí ob�an� 

na úrovni obcí s pov��eným obecním ú�adem a obcí s rozší�enou p�sobností). 

Z dlouhodobého hlediska je tato paralelnost komplikací jak pro územn� 

správní strukturu, tak pro koordinací proces� v území. 

� z hlediska dalšího vývoje vyvstává otázka �ešení optimalizace d�lby 

kompetencí mezi státem, kraji a obcemi, nebo� sou�asný stav vyvolává 

problém p�ípadného p�ekro�ení limit� decentralizace z hlediska uplatn�ní 

principu subsidiarity. 

� pro další rozvoj územní samosprávy je vhodná integrace obcí, zejména 

malých obcí, která následn� m�že p�inést vyšší kvalitu výkon� 

samosprávných funkcí, úsporu ekonomických náklad� �i racionalizaci 

výkonu p�enesené p�sobnosti. 

� je nezbytné vytvo�it zákonnou normu pro sdílení informací ve ve�ejné správ� 

a tu d�sledn� uplat	ovat, aby tyto informa�ní zdroje vytvá�ely dostate�nou 

kontrolní �innost, resp. umož	ovaly ve�ejnou kontrolu na všech �láncích 

ve�ejné správy. 

� k hlavním bariérám racionalizace ve�ejné správy v �R spjaté s její 

informatizací pat�í zejména na stran� nad�ízených konzervatizmus a ze strany 

pod�ízených neochota zm�nit pracovní stereotyp, obavy z práce 

se sofistikovanou technikou, z rizika chyb p�i vlastním rozhodování, atd.  

3.4 Informatizace ve�ejné správy 

3.4.1 Státní informa�ní a komunika�ní politika 

Podpora p�ístupu e-governmentu vyvstala v �R po roce 1990, nebo� zm�na 

pom�r� umožnila po stránce politické i sociální realizaci t�chto forem výkon� 
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ve�ejné správy a byly vytvo�eny technické podmínky pro zavád�ní moderní 

výpo�etní techniky (Smejkal, V., Mates, P.; 2006). Okresní ú�ady si za�aly budovat 

vlastní informa�ní systémy, nap�. k vedení spisové služby. Protože byly používány 

r�zné programy, komplikovalo to možnost vým�ny dat. Vláda �R proto p�edložila 

projekt globální architektury informa�ní soustavy �eské republiky, který m�l být 

založen na základních resortních informa�ních systémech a m�l zahrnovat celý 

systém státní správy. Vláda �R dále p�ijala materiál Výstavba státního informa�ního 

systému �R, kde již byla �ešena problematika standard� pro používání informa�ních 

technologií a tato problematika byla sv��ena Ministerstvu hospodá�ství. V roce 1996 

bylo Ministerstvo hospodá�ství zrušeno a sou�asn� byl z�ízen Ú�ad pro státní 

informa�ní systém. Problém kompatibility informa�ních systém� mezi jednotlivými 

resorty z�stal nezm�n�n. V roce 1999 vláda �R schválila dokument Státní 

informa�ní politika – cesta k informa�ní spole�nosti. V návaznosti na tento 

dokument byla p�ijata usnesením vlády �. 525 ze dne 31.5.1999 Koncepce budování 

informa�ních systém� ve�ejné správy38, kdy podstatným úkolem bylo vytvo�ení 

ve�ejn� p�ístupné služby p�es p�íslušné komunika�ní rozhraní za ú�elem rozvoje 

oboustranné komunikace mezi ve�ejnou správou a ob�any.  

V roce 2001 prob�hla první etapa �ešení pokrývající tzv. základní 

informatizaci krajských ú�ad�. Byl vypracován typový projekt a konkrétní 

realiza�ní projekty pro jednotlivé kraje a podle nich byly v rámci systémové 

integrace v letech 2001 a 2002 jednotlivým kraj�m dodány specifické technické, 

technologické a programové prost�edky. Ukon�ením projektu základní informatizace 

byl položen technický, technologický a datový základ pro možnost dalšího rozvoje 

informa�ních systém� krajských ú�ad� (Kolektiv autor�; 2005). V roce 2002 byl 

vládou �R schválen návrh komplexní informatizace kraj�. V následujícím roce byla 

vypracována studie proveditelnosti komplexní informatizace kraj� a za�al se �ešit 

projekt tzv. malé integrace (integrace �ešení projekt� Elektronický portál územní 

samosprávy – ePUSA, Správa datových zdroj� a aplikací a Metainforma�ní 

                                                 
38 Koncepce budování informa�ních systém� ve�ejné správy definovala problémy, cíle, podmínky 
a zejména prost�edky pro realizaci modernizace a racionalizace ve�ejné správy pomocí informa�ních  
a komunika�ních technologií. Rovn�ž poukázala na systémové chyby této oblasti, zejména na: 
neexistenci koncep�ního �ešení ve�ejné správy s ohledem na možnosti ICT; zúžený pohled na IS jako 
na prost�edek úschovy dat a na související nekoordinované zavád�ní IS ve ve�ejné správ�; 
nedostate�nou legislativní podporu využití ICT; nízkou úrove	 horizontální a vertikální komunikace  
a spolupráce uvnit� subjekt� ve�ejné správy, mezi nimi a ve vztazích ve�ejné správy k okolí; 
nesystematické vzd�lávání pracovník� ve�ejné správy, atd.   
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vyhledávací systém). Jednou ze základních podmínek efektivního zavád�ní 

informa�ních systém� v orgánech územní samosprávy byla realizace organiza�ních  

a procesních zm�n uskute�n�ných na základ� metod a model� reinženýringu39. Cílem 

je, aby u proces� realizovaných ve ve�ejné správ� byly odstran�ny neefektivní kroky 

a sou�asn� byly vytvo�eny podmínky pro ú�elné a racionální využívání informa�ních 

systém� pro podporu výkonu ve�ejné správy i pro výkon �inností sloužících 

k zabezpe�ení chodu ú�adu. 

Na základ� zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech ve�ejné 

správy, zajiš�oval vytvá�ení a rozvoj informa�ních systém� Ú�ad pro ve�ejné 

informa�ní systémy. V roce 2002 byl však zrušen a p�sobnost p�ešla na základ� 

zákona �. 517/2002 Sb., na Ministerstvo informatiky �R k 1.1.2003. 

Koncepce elektronizace ve�ejné správy, tj. e-govermentu, byla koncipována 

vládou �R dne 24. b�ezna 2004 usnesením �. 265 s názvem „Státní informa�ní 

a komunika�ní politika – e�esko 2006“. V souladu s cíli Lisabonského procesu se 

Státní informa�ní a komunika�ní politika orientovala zejména na rozpracování 

zám�r� E-europe 2005 do národních podmínek. V tomto strategickém a koncep�ním 

dokumentu byly definovány cíle státu v oblasti tzv. „informa�ní spole�nosti 

a v oblasti telekomunikací“. Mezi prioritní oblasti �R pat�ily: 

� dostupné komunika�ní služby – zahrnují problematiku regulace trhu 

elektronických komunikací a posilování konkurence trhu, 

� informa�ní vzd�lanost – zahrnuje problematiku informa�ní gramotnosti, 

e-learningu, 

� moderní ve�ejné služby on-line – zahrnují p�edevším služby e-governmentu, 

e-zdravotnictví, e-procurementu, 

� dynamické prost�edí pro podnikání – zahrnuje vytvá�ení legislativních 

podmínek pro podporu a rozvoj elektronického podnikání s d�razem na malé 

a st�ední podniky. 

Je nezbytné podotknout, že cíl� stanovených ve Státní informa�ní 

a komunika�ní politice v mnoha sm�rech nebylo dosaženo. Zejména nebyl vytvo�en 

                                                 
39 Reinženýring – uplatn�ní souboru metod a nástroj� v oblasti procesních a organiza�ních analýz, 
jednak jako trvalou metodu a styl práce sm��ující ke zkvalitn�ní a zhospodárn�ní veškerých �inností 
p�íslušného subjektu. Tzn. provedení systémových krok� tak, aby došlo k odstran�ní duplicit, zlepšil 
se tok informací a zkvalitnila se p�íprava podklad� pro rozhodování (KOLEKTIV AUTOR�; Ve�ejná 
správa 2005, s. 67;  SMEJKAL, V., MATES, P.; 2006, s. 25). 
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právní p�edpis, kterým by byla stanovena pravidla, postupy pro sdílení dat p�i 

výkonu ve�ejné moci, ani pro sjednocení údaj� vedených v informa�ních systémech 

typ� registr�. Dále nedošlo k zrovnoprávn�ní listinné a elektronické formy listin. 

Žádoucí variantou je, aby vše, co vznikne elektronicky, bylo podáváno a ší�eno 

rovn�ž elektronicky, spisy byly vytvá�eny a kolovaly v PDF form�, nebo� ztráta 

daného spisu není možná a neoprávn�ná manipulace s ním také ne. P�ekážky 

k dosažení této varianty byly následující: výkladový problém v legislativ� (vymezit 

pojem písemnost – formalizovaný a neformalizovaný dokument), zajišt�ní archivu 

elektronických dokument� a finan�ní zabezpe�ení elektronizace. 

V roce 2007 došlo k zániku Ministerstva informatiky �R a problematika 

informatizace ve�ejné správy p�ešla pod Ministerstvo vnitra �R, konkrétn� pod 

Odbor realizace projekt� eGovernment (e-government) a Ministerstvo pr�myslu  

a obchodu �R (elektronická komunikace). Usnesením vlády �R �. 757/2007 byl 

schválen dokument s názvem Efektivní ve�ejná správa a p�átelské ve�ejné služby: 

Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015, v n�mž vláda �R 

stanovila podmínky pro realizací aktivit vedoucí ke zlepšení ve�ejné správy 

prost�ednictvím ICT a posílení chápání ve�ejné správy jako služby ob�an�m. Jedním 

ze systémových p�ístup� k zefektivn�ní ve�ejné správy je pohled na ve�ejnou správu 

jako na hexagon s následujícími vrcholy: legislativa, organizace, ob�an, ú�edník, 

technologie, finance. Všechny jednotlivé vrcholy jsou navzájem provázány, jak 

znázor	uje obr. 3.2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015. 

Obr. 3.2 Hexagon ve�ejné správy 
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3.4.2 Informa�ní systémy 

Vedení informa�ních systém� a vydávání údaj� z nich je sou�ástí výkonu 

státní moci, která, jak konstatuje Ústava �R, slouží všem ob�an�m. 

„Informa�ní systém je možno definovat jako souhrn lidí (peopleware), 

za�ízení (hardware), program� (software) a organiza�ních opat�ení (orgware), který 

p�sobí spole�n� s cílem splnit vytý�ené cíle“ (Šenovský, P.; 2005, s. 5). 

Informa�ní systém tedy zahrnuje informa�ní dokumenty, informa�ní 

pracovníky a informa�ní procesy40. Informa�ní systém v nejširším pojetí integruje 

vlastní informa�ní systém, ale i jeho okolí, tzn. tv�rce a uživatele informací 

(Smejkal, V., Sokol, T., Vl�ek, M.; 1995). 

„Informa�ní systém je souhrnem prost�edk�, které prost�ednictvím 

zpracování dat poskytují informace jejich uživatel�m“ (Kaluža, J., Kalužová, L., 

Ma	asová, Š.; 2007, s. 23). 

Všechny definice informa�ního systém� lze redukovat na dv� skupiny: 

systém je bu� model jevu skute�nosti nebo jev sám. V teorii informace 

a v informatice se informa�ní systém p�evážn� definuje jako model. Všechny 

definice informa�ního systému jako modelu zd�raz	ují celostnost systému, prvky  

a vazby mezi nimi a zpravidla i vazby k okolí (Matoušová, M.; 1996). 

Právní definice informa�ního systému vychází ze zákona �. 365/2000 Sb., 

o informa�ních systémech ve�ejné správy a o zm�n� n�kterých dalších zákon� v § 2 

odst. b. Informa�ním systémem se dle tohoto zákona rozumí funk�ní celek nebo 

jeho �ást zabezpe�ující cílev�domou a systematickou informa�ní �innost. Každý 

informa�ní systém zahrnuje data, která jsou uspo�ádána tak, aby bylo možné jejich 

zpracování a zp�ístupn�ní, a dále nástroje umož	ující výkon informa�ních �inností41. 

Každý informa�ní systém, podle výše uvedené právní definice, zahrnuje informa�ní 

základnu, technologie, procedury a pracovníky. Jedním z poslání registr�, evidencí  

a  informa�ních systém� je zp�ístup	ovat, resp. poskytovat získané, uchovávané 

informace. 

                                                 
40 Informa�ním procesem rozumíme sb�r, zpracování, uchovávání, p�enos a využívání informací. 
41 Informa�ní �inností se dle § 2 odst. a zákona. �. 365/2000 Sb. rozumí získávání a poskytování 
informací, reprezentace informací dat, shromaž�ování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné 
nosi�e a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozm�	ování dat, jejich p�edávání, ší�ení, 
zp�ístup	ování, vým�na, t�íd�ní nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na 
hmotných nosi�ích. Informa�ní �innost je provád�na správci, provozovateli a uživateli informa�ních 
systém� prost�ednictví technických a programových prost�edk�.  
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3.4.3 Informa�ní systémy ve�ejné správy 

Informa�ní systémy ve�ejné správy jsou dle § 3 zákona �. 365/2000 Sb. 

souborem informa�ních systém�, které slouží pro výkon ve�ejné správy. Jsou jimi 

i informa�ní systémy zajiš�ující �innosti podle zvláštních zákon�. Správci 

informa�ních systém� ve�ejné správy jsou ministerstva, jiné správní orgány a územní 

samosprávné celky. Jinými správními ú�ady jsou myšleny jak ostatní úst�ední orgány 

státní správy (nap�. �eský statistický ú�ad), tak i další úst�ední orgány vykonávající 

státní správu (Ú�ad pro ochranu osobních údaj�), orgány územní (tzv. dekoncetráty). 

Územními samosprávnými celky jsou kraje a obce. 

Podle Jaška, R., Lukáše, M. (2003) znamenají informa�ní systémy ve�ejné 

správy technologicky zajišt�né sdílení p�íslušných informa�ních bází popisného 

a prostorového typu uspo�ádaných do v�cných registr� spole�n� se systémovým 

pohledem na její organizovanost za ú�elem efektivního podpo�ení správních proces� 

na rozhraní „Ob�an – Ve�ejná správa“. 

„Ve ve�ejné správ� je vedeno velké množství informa�ních systém�, nebo� 

ve�ejná správa spo�ívá ve zna�né �ásti v rozhodování o právech a povinnostech 

fyzických  a právnických osob. Pro rozhodování pot�ebuje každý – manažer i ú�edník 

– informace“ (Smejkal, V.; 2003, s. 28). 

Zna�ná �ást informa�ních systém� zpracovávala a  shromaž�ovala data 

(v�etn� osobních údaj�) p�ed rokem 2000 bez dostate�né, p�ípadn� dokonce bez 

jakékoliv legislativní podpory. Problematika zabezpe�ení informa�ních systém� byla 

do roku 2000 �ešena jen zákony upravujícími p�ípady konkrétních registr� (nap�. 

katastr nemovitostí byl upraven zákonem �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �R, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Ú�ad pro státní informa�ní systém (ÚSIS), který byl 

vytvo�en s cílem vykonávat správu Státního informa�ního systému, byl z�ízen 

zákonem �. 272/1996 Sb. bez stanovených kompetencí i vzhledem k informa�ním 

systém�m ve�ejné správy. D�sledkem tohoto stavu byla skute�nost, že existoval 

slabý ÚSIS a silné resorty, jejichž správci informa�ních systém� m�li zna�nou 

odpov�dnost ve svých rukou. Proto nebylo možné vytvo�it jednotný, provázaný 

a kooperující celek, který by p�isp�l k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými 

ú�ady �i ú�ady a ob�any. Hlavní problémy a systémové chyby ISVS lze 

charakterizovat následovn�: realizace koncep�ních, rozhodovacích a kontrolních 

proces� bez dostate�né báze relevantních aktuálních informací a bez využití 
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moderních prost�edk�; zúžený pohled na informa�ní systém jako na prost�edek 

úschovy dat v konzervovaném prost�edí ve�ejné správy; nízká úrove	 horizontální  

a vertikální komunikace a spolupráce uvnit� subjekt� ve�ejné správy, mezi nimi 

navzájem a ve vazbách ve�ejné správy k okolí; nep�ítomnost závazných pravidel pro 

spolupráci stávajících resortních IS a pravidel pro vým�nu a sdílení dat; 

nesystematické vzd�lávání pracovník� ve�ejné správy zam��ené na využití nových 

technologií a postup�, a další42. Hlavními cíli optimalizace a budování ISVS bylo 

p�isp�t ke zvýšení efektivity a autority ve�ejné správy, posílení d�v�ry ob�an� ve 

ve�ejnou správy a zvýšení transparentnosti a rozvoje ekonomického prost�edí. 

„V rámci informa�ních systém� ve�ejné správy bylo tedy nutné nalézt 

definovanou míru spolupráce mezi jednotlivými informa�ními systémy orgán� 

ve�ejné správy p�i respektování sou�asné existence jednotlivých systém� orgán�, 

u kterých dochází k vzájemnému poskytování informací, p�i definování právního 

rámce a organiza�ních a technických podmínek (v�etn� ochrany údaj�) spole�ných 

pro všechny tyto informa�ní systémy“ (Smejkal, V.; 2003, s. 35).  

Základem právní úpravy informa�ních systém� ve�ejné správy se stal zákon 

�. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech ve�ejné správy a o zm�n� n�kterých 

dalších zákon�, ve zn�ní zákona �. 130/2008 Sb. Tento zákon si ve svém návrhu 

kladl za cíl stanovení n�kterých práv a povinností osob souvisejících s provozem 

informa�ních systém� ve�ejné správy, založení provozování informa�ních systém�, 

stanovení p�sobností Ú�adu pro státní informa�ní systém jako úst�edního ú�adu pro 

tvorbu a rozvoj informa�ních systém� ve�ejné správy, dále vytvo�ení podmínek pro 

zajišt�ní kompatibility informací vedených orgány ve�ejné správy a stanovení 

systém� atestací. Vedle toho umožnit zlepšení podmínek pro rozhodování ú�edník� 

ve v�cech p�edkládaných ob�any a zajistit fungování r�zných systém� ve�ejné 

správy ve smyslu jejich koexistence takovým zp�sobem, aby docházelo 

k vzájemnému p�edávání údaj� z t�chto systém�.  

Podle významu pro výkon ve�ejné správy lze registry a informa�ní systémy 

rozd�lit do p�ti kategorií: 

1. základní registry, tj. prvotní ú�ední evidence zvlášt� d�ležitých skute�ností 

využívané i jinými systémy,  

                                                 
42 Blíže Návrh Koncepce budování informa�ních systém� ve�ejné správy. 
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2. ostatní registry, tj. ú�ední evidence, které mají význam primárn� pro jednu 

oblast správní �innosti, 

3. resortní informa�ní systémy, informa�ní systémy jednotlivých orgán� ve�ejné 

správy, tzn. systémy, které slouží vždy jednomu orgánu státní správy 

a podporují jednu nebo více �inností, 

4. jednoú�elové evidence ur�ené k p�ímé podpo�e jedné, zpravidla úzce 

vymezené �innosti, 

5. ostatní informa�ní systémy vedené pro pot�eby jednotlivých subjekt� 

a státních orgán�. Po v�cné stránce jsou upraveny zákonem pouze jejich 

n�které �ásti �i rozsah a formy vedení n�kterých informací (nap�. mzdové 

listy). Jejich vedení podléhá �ad� dalších zákon�, které se p�ímo týkají 

nakládání s informacemi (zejména zákon �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 

údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�). 

Jednou ze základních podmínek toho, aby informa�ní systém ve�ejné správy 

jako celek fungoval, je vytvo�ení technických, organiza�ních a právních aspekt� ke 

sdílení dat ve ve�ejné správ�. K tomuto cíli slouží tzv. registry ve�ejné správy. Již od 

90. let pat�ily mezi základní registry tyto: registr obyvatel, registr nemovitostí, registr 

ekonomických subjekt� a registr územní identifikace a adres.  

Sou�asný stav (prosinec 2009) informa�ních systém� ve�ejné správy, resp. 

údaj� z nich získávaných, je možné charakterizovat jako nekonzistentní, mají 

rozdílnou kvalitu z hlediska aktuálnosti a úplnosti, data jsou získávána a vedena 

duplicitn�, ISVS nejsou dostate�n� integrované a nespolupracují mezi sebou. Každý 

správní ú�ad si vede svoji vlastní evidenci s pom�rn� omezenými možnostmi nahlížet 

do evidence ostatních ú�ad�. D�sledkem jsou zbyte�né administrativní kroky p�i 

zpracování požadavk� ze strany ob�an�. Problematika propojení informa�ních 

systém� naráží zejména na legislativní p�ekážky, nej�ast�ji na zákon o ochran� 

osobních údaj�. Z technického hlediska je �ešením jediná spole�ná databáze, ke které 

by jednotlivé ú�ady p�istupovaly. Tato centralizace však p�edpokládá centrální 

datové úložišt�. P�ístup k dat�m by m�l existovat p�es webové rozhraní nebo p�es 

terminálová p�ipojení. Problémem �ešení je to, že ur�ité skupin� osob se poskytuje 

p�ístup ke všem dat�m sou�asn�, dále v p�ípad� poruchy dojde k znemožn�ní 

pracovat s databází a rovn�ž pro toto �ešení by musela existovat silná politická 
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podpora. Dalším �ešením sdílení informací ve ve�ejné správ� by bylo ponechání 

každému ú�adu jeho vlastní informa�ní systém, avšak tyto informa�ní systémy 

propojit. Výchozím bodem by se stal základní registr obyvatel (evidence obyvatel). 

Ostatní informa�ní systémy by p�ebíraly data z tohoto systému. I v tomto p�ípad� by 

bylo nutné koordinovat práci z centra z d�vodu uplatn�ní požadavku na zm�ny na 

všech úrovních. 

Parlament �R schválil zákon �. 111/2009 Sb., o základních registrech 

a o zm�n� zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech ve�ejné správy 

a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, který nabude 

ú�innosti k 1.7.2010. Zde je specifikován pojem referen�ní údaj, který je chápán za 

jedine�ný a d�v�ryhodný údaj, vedený v p�íslušném základním registru ve�ejné 

správy, který je ur�en ke sdílení všemi relevantními ISVS podle jednozna�n� 

stanovených pravidel. P�edáváním referen�ních údaj� do dalších informa�ních 

systém� ve�ejné správy by m�l být dosažen soulad jejich obsahu v každém 

p�íslušném ISVS, a tím tedy bude odstran�na nekonzistence dat i �asový nesoulad  

z hlediska aktualizace. 

Za základní registry ve�ejné správy jsou chápány následující registry43: 

� základní registr obyvatel – bude obsahovat základní identifika�ní a loka�ní 

údaje o všech ob�anech �R, cizincích s povolením pobytu na území �R nebo 

s povolením k p�echodnému pobytu na území �R na dobu delší než 90 dn�, 

ob�anech jiných �lenských stát�, kte�í na území �R hodlají p�echodn� 

pobývat po dobu delší n�ž 3 m�síce, aj. Údaje vedené v základním registru 

obyvatel jsou následující: p�íjmení; jméno; adresa místa pobytu; datum, místo 

a okres narození; datum, místo a okres úmrtí; státní ob�anství; �ísla 

elektronicky �itelných identifika�ních doklad�; záznam o zp�ístupn�ní datové 

schránky subjektu údaj�. Správcem základního registru obyvatel je 

Ministerstvo vnitra �R. 

� základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgán� 

ve�ejné moci – jedná se o registr všech institucionalizovaných ekonomických 

subjekt� v �R, konkrétn� právnických osob, podnikajících fyzických osob, 

organiza�ních složek státu a organiza�ních složek zahrani�ních právnických 

osob. V tomto registru se povedou referen�ní údaje, referen�ní vazby, 

                                                 
43 Zákon �. 111/2009 Sb., o základních registrech.  
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identifikátory a provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem (nap�. obchodní firma nebo název; jméno zapsané do obchodního 

rejst�íku; jméno a p�íjmení fyzické osoby (p�íp. fyzických osob); právní 

forma, záznam o zp�ístupn�ní datové schránky). Správcem tohoto základního 

registru je �eský statistický ú�ad.  

� základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí – zachycuje 

základní identifika�ní údaje o územních prvcích, tedy údaje o objektech 

v území a jejich vzájemné �asové a územní vazby. Registr územní 

identifikace je ve�ejným seznamem. Správcem registru je �eský ú�ad 

zem�m��ický a katastrální. 

� základní registr agend orgán� ve�ejné moci a n�kterých práv a povinností – 

referen�ním údajem o agend� orgánu ve�ejné moci je nap�. název agendy 

a její �íselný kód; �íslo a název právního p�edpisu a ozna�ení jeho 

ustanovení, který p�sobnost stanovuje; vý�et orgán� ve�ejné moci, které 

agendu vykonávají nebo jejich souhrnné ozna�ení; vý�et rolí nezbytných pro 

výkon agendy. Správcem registru je Ministerstvo vnitra �R. 

Zdrojem dat pro základní registry ve�ejné správy budou data p�ebíraná 

z vybraných agendových informa�ních systém�. Za agendový informa�ní systémem 

je mín�n informa�ní systém nebo registr, který slouží k informa�ní podpo�e výkonu 

jmenovité agendy ve�ejné správy. Tyto registry by v cílové podob� m�ly tvo�it 

jednotný, vzájemn� provázaný a ucelený systém, který umožní �erpat data z jednoho 

zdroje. 

Vedle celostátních informa�ních systém� jsou dále budovány i další 

informa�ní systémy na regionální a místní úrovni. Mezi n� pat�í nap�.: Regionální 

informa�ní systém, elektronický portál územních samospráv ePusa. Rovn�ž je nutné 

zmínit projekt EVA neboli Elektronicky vlídná administrativa, která je v gesci 

Ministerstva vnitra �R �i Portál m�st a obcí on-line, kde jsou uve�ej	ovány údaje 

o krajích, obcích a prost�ednictvím redak�ního systému Vismo dokumenty 

z ú�edních desek obcí. 

3.5 Právo na p�ístup k informacím ve ve�ejné správ� 

Koncepce práva na informace v �eské republice vychází z principu publicity 
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správy44 a dává každému ob�anu právní nárok na p�ístup k informacím. Svoboda 

projevu  a právo ší�it informace je neodmysliteln� spjato s právem vyhledávat a ší�it 

informace. Ústava �R v �l. 2 staví ob�ana do role suveréna.  

Pouze tehdy, mají-li ob�ané zajišt�n p�ístup k informacím o ve�ejné správ� 

a mohou je ov��ovat, hodnotit, ší�it �i porovnávat s jinými, mohou se na jejich 

základ� rozhodovat a plnit tím fundament demokracie jakožto vlády lidu45.  

Právo na informace zaru�uje �lánek 17 Listiny základních práv a svobod, 

odstavec 5, kde je stanoveno, že státní orgány a orgány územních samospráv jsou 

povinny p�im��eným zp�sobem poskytovat informace o své �innosti. Ob�ané tedy 

nemusí o informace žádat a je na p�íslušném ú�adu, aby zajistil jejich poskytování 

v dostate�né mí�e (nap�. sd�lovacími prost�edky, na ú�ední desce, ve�ejnými projevy 

svých zástupc�, prost�ednictvím internetových stránek). Realizace této povinnosti je 

vázaná zákonn� a zákonodárce je zmocn�n, aby zákonem za ur�itých podmínek toto 

právo omezil. D�vodem omezení m�že být ochrana práv a povinností druhých osob. 

�lánek 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod vymezuje zp�sob, jakým 

zákonodárce m�že práva a povinnosti omezit, tzn. že stanoví požadavek, aby 

zákonodárce vždy šet�il podstatu a smysl omezovaného nebo vymezovaného práva, 

resp. svobody. Podle Listiny základních práv a svobod m�že dojít k omezení 

svobodného p�ístupu k informacím, z d�vodu v demokratické spole�nosti 

nezbytných pro ochranu práv a svobod druhých, bezpe�nosti státu 

a ochrany ve�ejného zdraví a mravnosti.  

„P�edpokladem pro poskytování informací jsou jasn� definovaná, 

srozumitelná, všeobecn� platná a vynutitelná pravidla“46.  

P�ístup k informacím se mnohdy dostává do rozporu s ve�ejným zájmem na 

utajení t�chto informací �i s obdobným zájmem soukromým.  

Obecná právní úprava p�ístupu k informacím je zmín�na v zákon� 

�. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Informací se pro ú�ely tohoto zákona (§ 3 odst. 3) rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 

                                                 
44 N�kte�í auto�i hovo�í o principech otev�enosti správy a transparentnosti, nap�. ŠPA�EK, D. Právo 
na informace ve ve�ejné správ�. Ve�ejná správa �. 23/2003. 
45 TUR�ÍN, J. Právo na informace a �innost orgán� obce. Právní rádce �. 1/2007, s. 17. In KORBEL, 
F. Právo na informace v územních samosprávných celcích. Sborník p�ísp�vk� Reforma ve�ejné 
správy, 2007. 
46 ZIKMUNDOVÁ, S. Otev�ený ú�ad a principy dobré správy. „Zavíráme?“. Ve�ejná správa 
�. 39/2006. P�íloha �asopisu. 
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�ást v jakékoliv podob�, zaznamenaný na jakémkoliv nosi�i, zejména obsah 

písemného záznamu na listin�, záznamu uloženého v elektronické podob� nebo 

záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informace se poskytuje bu� 

zve�ejn�ním nebo k žádosti, p�i�emž se preferuje elektronická forma. Zve�ejn�ním 

informace je chápáno publikování informace tak, aby mohla být znovu vyhledána 

a získána. Zákon ukládá všem povinným subjekt�m47, aby ve svém sídle 

a ú�adovnách zve�ej	ovaly stanovený okruh informací (§5 odst. 1 a 2 zákona 

�. 106/1999 Sb.). Povinnost splnit zákonnou normu zve�ejn�ním informace musí být 

vždy i zp�sobem umož	ujícím dálkový p�ístup, k �emuž posta�í, když ji povinný 

subjekt p�edá správci portálu ve�ejné správy. Zákon rovn�ž obsahuje vý�et 

informací, které se neposkytují (nap�. se jedná o utajené informace, údaje 

o majetkových pom�rech osob, které nejsou povinným subjektem, pokud se tý�e 

otázek zákon� o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojišt�ní). Dále 

pokud mají být poskytnuty informace ohledn� osob, lze tak u�init pouze v souladu se 

zákonem �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

P�ístup ve�ejnosti  k informacím o �innosti územních samosprávných celk� je 

upraven i dalšími zvláštními právními p�edpisy, nap�.: 

� Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� Zákon �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� Zákon �. 131/2000 Sb., o hlavním m�st� Praze, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� Zákon �. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, 

� Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� Zákon �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� Zákon �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, 

� Zákon �. 412/2005 Sb., o ochran� utajovaných informací a o bezpe�nostní 

zp�sobilosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

                                                 
47 Za povinné subjekty se rozumí dle § 2 zákona �. 106/1999 Sb. (ve zn�ní zákona �. 274/2008 Sb.) 
státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a ve�ejné instituce. 
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K problematice poskytování informací žadatelem, tj. fyzická i právnická 

osoba, se krom� zákona o svobodném p�ístupu k informacím vztahuje rovn�ž zákon 

�. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Srovnáme-li zákonnou 

úpravu t�chto právních norem ve vztahu k žádosti o informace, lze vyvodit n�kolik 

díl�ích rozdíl�. V první �ad� se jedná o to, že podání dle správního �ádu musí 

obsahovat podpis osoby, která je uskute�	uje. Zákon o poskytování informací podpis 

na žádosti výslovn� nevyžaduje. Další rozdíly jsou patrné ve stanovení lh�ty.  

„Správní �ád vyžaduje, aby správní orgány vydávaly rozhodnutí bezodkladn�, 

nejpozd�ji do 30 dn�. Dle zákona o poskytování informací pak povinné subjekty musí 

informaci poskytnout do 15 dn� ode dne p�ijetí žádosti nebo jejího dopln�ní“48.  

Kužílek, O. (2002) ve své publikaci píše, že „zákon o svobodném p�ístupu 

k informacím je pro oblast poskytování informací ve�ejnou správou obecným 

zákonem; pokud n�které zákony stanoví podmínky poskytování informací pro ur�itou 

v�cnou oblast, jsou v postavení zvláštního zákona; zvláštní zákon pak má za ur�itých 

podmínek v této konkrétní odchylce p�ednost p�ed zákonem obecným“49.  

Korbel, F. (2007) se vyjad�uje k této problematice slovy: vztah informa�ních 

zákon� a správního �ádu je strukturován do n�kolika vrstev, v nichž se prolínají 

vztahy vzájemné obecnosti a speciality zp�sobem, který znemož	uje vyslovení 

jediného kategorického záv�ru. O to rizikov�jší je samostatné vyslovení díl�ích 

názor�, pokud by si z nich m�la u�init správní praxe obecné pravidlo. 

3.6 Portál ve�ejné správy 

Jedním z výstup� tehdejšího Ministerstva informatiky �R bylo spušt�ní 

Portálu ve�ejné správy50 k 6. �íjnu 2003, který poskytuje systematicky ut�íd�né 

a vzájemn� propojené informace z oblasti platné právní legislativy, o jednotlivých 

subjektech a jejich �innosti, atd. Portál ve�ejné správy je legislativn� zakotven na 

základ� zákona �. 365/2000 Sb.,  o informa�ních systémech ve�ejné správy, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Funk�ní schéma portálu ve�ejné správy znázor	uje schéma 

�. 3.2. 

                                                 
48 MAZÁNKOVÁ, M. Konkrétní zkušenosti krajského ú�adu se svobodným p�ístupem k informacím 
v oblasti samostatné p�sobnosti. In Sborník ze zimní konference/workshopu Nový správní �ád v praxi 
krajských ú�ad�.  s. 158. 
49 KUŽÍLEK, O., ŽANTOVSKÝ, M. Svoboda informací. Svobodný p�ístup k informacím v právním 
�ádu �eské republiky. 2002. s. 24. 
50 Dostupné na: http://portal.gov.cz. 
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Portál ve�ejné správy má t�i následující základní �ástí:  

� transak�ní – pro p�ímé poskytování služeb a zasílání dat. E-dan�, povinná 

hlášení �SÚ, agenda MPSV, atd. 

� informa�ní – poskytující ut�íd�né a klasifikované informace. Jedná se 

zejména o adresá� ve�ejné správy, elektronickou podatelnu, platnou 

legislativu jak �R, tak EU, apod. 

� interní – interní komunikace ve�ejné správy, monitoring služeb ve�ejné 

správy.  

Schéma  3.2  Funk�ní schéma Portálu ve�ejné správy �R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.isss.cz. Vlastní zpracování. 

Portál ve�ejné správy �R je komplexn� roz�len�n v sou�asnosti (prosinec 

2009) do osmi tématických celk�: 
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zve�ej	ovány tiskové zprávy z jednotlivých správních ú�ad� a povinn� 

zve�ej	ované informace z orgánu státní správy a samosprávy. Dále dává 

možnost získat informace ze sekce Navrhovaná legislativa, v níž je umožn�no 

seznámit se s p�ipravovanými návrhy legislativních dokument� a sledovat 

celý proces vývoje legislativního materiálu.  

II. Adresá� - je soubor kontaktních údaj� na tak�ka všechny orgány státní správy 

a samosprávy. Je možné vyhledávat ve fulltextovém vyhledávání podle 

region� a podle druhu ú�ad�. Dále jsou ú�ady se�azeny podle sídla 

v p�íslušném kraji, v okresech, obcích s rozší�enou p�sobností a obcích 

s pov��eným obecním ú�adem nebo tématicky podle �íselníku druh� ú�ad�. 

Adresá� je provázán s mapovými službami Portálu ve�ejné správy a rovn�ž 

s portálem ePUSA a s Územn� identifika�ním registrem adres. 

III. Zákony - další �ásti portálu je bezplatný p�ístup k zákon�m uve�ej	ovaným 

ve Sbírce zákon� �R v jejich plném zn�ní. Vyhledávání v databázi právních 

norem �R je pr�b�žn� aktualizované. To znamená, že teprve promítnutím 

zm�n v zákonu vzniká aktuální verze p�íslušného právního p�edpisu a ten je 

pak vystaven na portálu. Krom� zákon� si v této sekci mohou zájemci p�e�íst 

v�stníky jednotlivých kraj�. Užite�nou sou�ástí sekce portálu, v�nované 

zákon�m, jsou dokumenty Evropské unie. 

IV. Životní situace – databáze je budovaná na základ� Standardu ISVS �. 7/2001 

pro zve�ej	ování vybraných informací o ve�ejné správ� zp�sobem 

umož	ujícím dálkový p�ístup, jehož p�edm�tem je i detailní osnova popisu 

postup� orgánu ve�ejné správy p�i vy�izování žádosti ob�ana p�i správním 

�ízení a p�i �ešení životních situací. Za správnost popisu postupu ru�í gestor 

dané životní situace, tj. p�íslušný resort. K 1.12.2009 obsahoval Portál 468 

životních situací. 

V. Elektronické podání – obsahuje transak�ní �ást portálu ve�ejné správy, která 

postupn� nabízí p�íslušnou agendu ve�ejné správy, kterou je možno 

s využitím zaru�eného elektronického podpisu, který lze získat pomocí 

kvalifikovaného certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifika�ních 

služeb, vy�ídit p�ímo prost�ednictvím portálu. Nap�. služby, které transak�ní 

�ást Portálu ve�ejné správy nabízí jsou: Ministerstvo financí �R – DPH, da	 

z p�íjm� FO a PO, da	 z nemovitostí, silni�ní, atd.; Ministerstvo dopravy - 
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eTesty; �SSZ51 – nemocenské pojišt�ní, P�ehled o p�íjmech a výdajích 

OSV�, apod.  

VI. Online novinky ve�ejné správy  - jedná se o elektronické zpravodajství 

�asopisu Ve�ejná správa. 

VII. Slovník pojm� – obsahuje definice nej�ast�ji používaných pojm� z oblasti 

ve�ejné správy. Slouží jako nástroj pro podporu orientace uživatele 

v odborných termínech z oblasti ve�ejné správy. 

VIII. Mapy – tento systém umož	uje vyhledat prost�ednictvím map p�íslušný ú�ad. 

Mezi základní úlohy pat�i zobrazení ú�adu na map� a ortofotomap�. 

Poskytovatelem základních polohopisných dat je �eský ú�ad zem�m��ický 

a katastrální, Ministerstvo životního prost�edí je dodavatelem mapových 

služeb. 

3.7 Czech POINT  

Czech POINT nebo-li �eský Podací Ov��ovací Informa�ní Národní Terminál 

je místem výkonu ve�ejné správy, kde m�že každý ob�an získat všechny informace 

o údajích, které o n�m vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také u�init 

jakékoliv podání. 

Czech POINTY jsou v sou�asné dob� (k 1.12.2009) rozší�eny na více než 

4 57652 obecních a krajských ú�adech, vybraných pracovištích �eské pošty, 

zastupitelských ú�adech, kancelá�ích Hospodá�ské komory a také v kancelá�ích 

notá��. K tomuto datu bylo vydáno více n�ž dva a p�l milión� výstup� ze systému 

Czech POINT. 

K 1.12.2009 lze v rámci Czech POINTU z jednotlivých pracoviš� vy�ídit 

ov��ené výstupy z živnostenského a obchodního rejst�íku, z katastru nemovitostí 

a rejst�íku trest�. Od 1.1.2009 kontaktní místa Czech POINTU poskytují rovn�ž 

výpisy z bodového hodnocení �idi�e a ze seznamu kvantifikovaných dodavatel�. Od 

dubna 2009 lze také získat výpisy z insolven�ního rejst�íku, který je spravován 

Ministerstvem spravedlnosti �R. Rovn�ž je zde možné podat žádost o z�ízení datové 

schránky. 

                                                 
51 Celkem za fungování transak�ní �ásti Portálu ve�ejné správy bylo do 31.12.2008 podáno 
33 milion� eviden�ních list� d�chového pojišt�ní a nemocenského pojišt�ní.  
52 Konkrétn� se do projektu zapojilo již 2 320 obecních a krajských ú�ad�, 858 pobo�ek �eské pošty, 
51 pracoviš� Hospodá�ské komory, 39 zastupitelských ú�ad� �R v zahrani�í a 419 notá�ských ú�ad�. 
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Tabulka 3.1 ilustruje p�ehled o možnostech využití služeb Czech POINT 

k 1.12.2009. 

Tab. 3.1 Nabídka služeb Czech POINT 

Nabízení služby/rok 2007 2008 2009 Celkem 
Katastr nemovitostí 28 379 230 406 328 340 587 125 
Obchodní rejst�ík 24 144 150 791 233 843 408 778 
Živnostenský rejst�ík 1 338 7 656 29 264 38 258 
Rejst�ík trest� 0 595 615 674 148 1 269 763 
Centrální registr �idi�� 0 0 100 388 100 388 
Systém kvalifikovaných dodavatel� 0 0 4 259 4 259 
Konverze dokument� 0 0 7 360 7 360 
Žádost o z�ízení datové schránky 0 0 15 082 15 082 
Ostatní 0 0 1 928 1 928 
Celkem 53 861 984 468 1 394 612 2 432 941 

Zdroj: www.czechpoint.cz; vlastní zpracování. 

�eský ú�ad zem�m��ický a katastrální je úst�edním správním orgánem 

zem�m��i�ství a katastru nemovitostí �eské republiky. V rámci rozvoje 

e-governmentu v �R umož	uje již �adu let aplikaci nahlížení do katastru 

nemovitostí53 a dálkový p�ístup k údaj�m katastru nemovitostí �R54. Nahlížení do 

katastru nemovitostí umož	uje získávat n�které vybrané údaje týkající se vlastnictví 

parcel, budov a jednotek (byt� nebo nebytových prostor), které jsou evidované 

v katastru nemovitostí a dále informace o stavu �ízení založených na katastrálním 

pracovišti pro ú�ely zápisu vlastnických a jiných práv oprávn�ných subjekt� 

k nemovitostem �i pro ú�ely potvrzení geometrických plán�. Tato aplikace je voln� 

p�ístupná všem uživatel�m internetu a je bezplatná. Možnosti výstup� jsou však 

omezené. Dálkový p�ístup umož	uje p�íjemci získat Výpis z katastru nemovitostí 

a Kopii digitální katastrální mapy, které poskytovatel opat�uje elektronickou 

zna�kou. Tímto mají tyto výstupy charakter elektronické ve�ejné listiny. Dálkový 

p�ístup je však placenou službou dostupnou ob�an�m, kte�í mají založen platící 

zákaznický ú�et, na kterém jsou veškeré uživatelem provedené výstupy ú�továny. 

O bezplatný dálkový p�ístup k údaj�m katastru nemovitostí mohou, na základ� 

p�íslušného zákona, požádat územní samosprávné celky a státní orgány. 

3.8 Elektronický podpis a jeho využití 

Elektronický podpis je – stejn� jako vlastnoru�ní - výsledkem n�jakého 

                                                 
53 http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 
54 http://katastr.cuzk.cz. 
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procesu, vyplývajícího z rozhodnutí podepisující osoby, jehož úkolem je stvrdit v�li 

této osoby, p�ípadn� její identitu55.  

V rámci elektronické komunikace je užití elektronického podpisu nezbytné 

zejména na úrovní technologické, ale i v oblasti práv a povinností podepisující osoby 

v souladu s použitím této formy komunikace s ú�ady. 

Závazným dokumentem pro státy Evropské unie je Sm�rnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/93/ES (dále jen Sm�rnice). Sm�rnice se zabývá 

elektronickými podpisy používanými pro ú�ely autentizace a aplikace zaru�eného 

elektronického podpisu.  

„Sm�rnice ES byla vypracována s cílem dodržení následujících princip�: 

� technologická neutralita, 

� ur�ení zákonné platnosti zaru�ených elektronických podpis� tak, aby nebyla 

pop�ena jejich platnost pouze na základ� toho, že jsou v elektronické podob�, 

� pro poskytovatelé certifika�ních služeb není primárn� definováno žádné 

schéma pro autorizaci k provád�ní t�chto služeb tak, aby v budoucnu 

existovala principiální možnost technologických inovací“56. 

Sm�rnice p�edpokládá použití elektronického podpisu jako nástroje k ov��ení 

pravosti dat elektronickou cestou v mnoha oblastech lidské �innosti.  

V �eské republice je problematika elektronického podpisu �ešena v zákon� 

�. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon). Definice pojm�, který zákon používá, 

vyplývají ze Sm�rnice ES, p�esto jsou v zákonech odchylky, které mají podstatný 

vliv na využívání elektronického podpisu. Zákon elektronickým podpisem (§ 2) 

rozumí údaje v elektronické podob�, které jsou p�ipojené k datové zpráv� nebo jsou 

s ní logicky spojené a které umož	ují ov��ení totožnosti podepsané osoby ve vztahu 

k datové zpráv�. Zaru�ený elektronický podpis (§ 2, odst. b) je elektronický podpis, 

který spl	uje následující požadavky: 1. je jednozna�n� spojen s podepisující osobou, 

2. umož	uje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zpráv�, 3. byl 

vytvo�en a p�ipojen k datové zpráv� pomocí prost�edk�, které podepisující osoba 

                                                 
55 MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v �eském právu. 2006. s. 123. 
56 BUDIŠ, P. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. 2008. s. 103. 
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m�že udržet pod svou výhradní kontrolou, 4. je k datové zpráv�, ke které se vztahuje, 

p�ipojen takovým zp�sobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou zm�nu dat. 

Další d�ležité pojmy a definice uvedené v zákon� o elektronickém podpisu 

jsou následující: 

� Certifikátem se rozumí datová zpráva, která je vydaná poskytovatelem 

certifika�ních služeb, spojuje data pro ov��ování podpis� s podepisující 

osobou a umož	uje ov��it její totožnost.  

� Kvantifikovaným certifikátem je certifikát, který má náležitosti podle § 12 

zákona o elektronickém podpisu a byl vydán kvantifikovaným 

poskytovatelem certifika�ních služeb. 

� Podepisující osobou je fyzická osoba, která je držitelem prost�edku pro 

vytvá�ení elektronického podpisu a jedná jménem svým nebo jménem jiné 

fyzické osoby �i právnické osoby. 

� Poskytovatelem certifika�ních služeb je fyzická osoba, právnická osoba nebo 

organiza�ní složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, 

p�ípadn� poskytuje další služby spojené s elektronickým podpisem. 

Zákon hovo�í o možných variantách používání elektronických podpis� 

a certifikát�, ale pouze jedna poskytuje záruky, tj. zaru�ený elektronický podpis 

v kombinaci s kvalifikovaným certifikátem a vytvo�ený pomocí prost�edk� pro 

bezpe�né vytvo�ení podpisu.  

Zákon o elektronickém podpisu prošel mnoha novelami. Novela zákona 

�. 440/2004 Sb. zavedla dva d�ležité termíny, a to elektronickou zna�ku 

a elektronickou ve�ejnou listinu. Elektronická zna�ka je elektronický podpis 

vytvo�ený technickým za�ízením. Jedná se o údaje v elektronické podob�, které jsou 

p�ipojeny k datové zpráv� a jsou s ní logicky spojené a které spl	ují následující 

požadavky: 1. jsou jednozna�n� spojené s ozna�ující osobou a umož	ují její 

identifikaci prost�ednictvím kvantifikovaného systémového certifikátu, 2. byly 

vytvo�eny a p�ipojeny k datové zpráv� pomocí prost�edk� pro vytvo�ení 

elektronických zna�ek, které ozna�ující osoba m�že udržet pod svou výhradní 

kontrolou, 3. jsou k datové zpráv�, ke které se vztahují, p�ipojeny takovým 

zp�sobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou zm�nu dat.  
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Tzn., že rozdíl mezi elektronickým podpisem a elektronickou zna�kou je ta 

skute�nost, že zna�ka není podpis, protože je vytvá�ená technickým za�ízením 

automatizovan�. „Druhým rozdílem je, že u elektronického podpisu, pokud se 

neprokáže opak, se má za to, že se podepisující osoba p�ed podepisováním datové 

zprávy s jejím obsahem seznámila (§3 odst.1 zákona �. 227/2000 Sb.). U zna�ky se 

vytvá�í právní fikce opa�ná, tj. má se za to, že ozna�ující osoba ozna�ila datovou 

zprávu bez p�edchozí kontroly vlastního obsahu datové zprávy (§ 3a odst.2 zákona 

�. 227/2000 Sb.)“ 57. 

Používání elektronických zna�ek je p�ínosné  konkrétn� v t�ch p�ípadech, kdy 

by vytvá�ení zaru�eného elektronického podpisu pro každou datovou zprávu bylo 

z hlediska �asového, personálního �i finan�ního nadbyte�né nebo tam, kde není 

možné používat kvalifikované certifikáty58. 

Poslední novinkou zavedenou novelou zákona o elektronickém podpisu je 

�asové razítko. �asové razítko je nástroj, který hodnov�rným zp�sobem zajiš�uje 

p�i�azení aktuálního �asového razítka k elektronickému dokumentu. Zákon také 

hovo�í o tzv. kvalifikovaném �asovém razítku, což je datová zpráva, kterou vydal 

kvalifikovaný poskytovatel certifika�ních služeb a která je d�v�ryhodným zp�sobem 

spojená s daty v elektronické podob� s �asovým okamžikem a zaru�uje, že uvedená 

data v elektronické podob� již existovala p�ed daným �asovým okamžikem59. 

3.8.1 Povinnosti subjekt� 

Za hlavní subjekty z hlediska zákona o elektronickém podpisu jsou 

považovány tyto subjekty: podepisující osoba, ozna�ující osoba, poskytovatel 

certifika�ních služeb a držitel certifikátu. 

Zákon �. 227/2000 Sb. definuje jednozna�n� povinnosti jednotlivých 

subjekt�. Mezi povinnosti podepisující osoby náleží dle § 5 tyto povinnosti: 

� zacházet s prost�edky, jakož i s daty pro vytvá�ení zaru�eného elektronického 

podpisu s náležitou pé�í tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávn�nému 

                                                 
57 MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v �eském právu. 2006. s. 151. 
58 Jedná se nap�. o agendy typu vydávání elektronických výpis� z ú�edních databází, p�i potvrzování 
p�ijetí elektronických zpráv. 
59 MATES, P., SMEJKAL, V. (2006) konstatují, že z ryze právního hlediska existuje past doslovného 
výkladu této definice. Lze totiž diskutovat o tom, jak dlouho data existovala p�ed daným �asovým 
okamžikem. Za p�esn�jší definici považují následující právní výklad: „data existovala v okamžiku 
vytvo�ení vzorku (hash) dokumentu (k n�muž je �asové razítko vyžádáno) a jeho doru�ení 
k poskytovateli“. 
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použití, 

� uv�domit neprodlen� poskytovatele certifika�ních služeb, který vydal 

kvalifikovaný certifikát, o tom, že hrozí nebezpe�í zneužití dat pro vytvá�ení 

zaru�eného elektronického podpisu. 

Podepisující osoba je rovn�ž držitelem certifikátu, tzn. že je povinna bez 

zbyte�ného odkladu podávat p�esné, pravdivé a úplné informace poskytovateli 

certifika�ních služeb ve vztahu ke kvalifikovanému certifikátu. 

Pro ozna�ující osobu, tedy osobu vytvá�ející elektronickou zna�ku, platí 

obdobná pravidla jako pro podepisující osobu. Mezi další povinnost je p�idána 

povinnost použít bezpe�ný prost�edek pro vytvá�ení elektronických zna�ek 

definovaný zákonem.  

Kvalifikovaný poskytovatel certifika�ních služeb je poskytovatel 

certifika�ních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty nebo kvalifikované  

systémové certifikáty nebo kvalifikovaná �asová razítka nebo prost�edky pro 

bezpe�né vytvá�ení elektronických podpis�. Základní zákonné povinnosti 

poskytovatele certifika�ních služeb jsou uvedené v § 6 zákona �. 227/2000 Sb. Mezi 

jeho povinnosti pat�í nap�.: 

� zajistit, aby se každý mohl ujistit o jeho identit� a jeho kvalifikovaném 

systémovém certifikátu, na jehož základ� ozna�uje vydané kvalifikované 

certifikáty nebo kvalifikované systémové certifikáty a seznamy certifikát�, 

které byly zneplatn�ny nebo kvalifikovaná �asová razítka, 

� zajistit, aby poskytování kvalifikovaných certifika�ních služeb vykonávaly 

osoby s odbornými znalostmi a kvalifikací nezbytnou pro poskytování 

kvalifikované certifika�ní služby a obeznámené s p�íslušnými bezpe�nostními 

postupy, 

� používat bezpe�né systémy a bezpe�né nástroje elektronického podpisu, 

zajistit dostate�nou bezpe�nost postup�, které tyto systémy a nástroje 

podporují, a zajistit dostate�nou kryptografickou bezpe�nost t�chto nástroj�. 

Poskytovatel certifika�ních služeb plní zejména dv� základní funkce. Jednak 

certifika�ní, tzn. že zaru�uje, že deklarovaný ve�ejný klí� p�ísluší dané osob�, a dále 

valida�ní, která potvrzuje platnost certifikátu. 
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3.8.2 Certifika�ní autority v �eské republice 

„Rolí certifika�ních autorit v rámci bezpe�né komunikace je být t�etí 

nezávislou stranou. Nezávislost certifika�ních autorit na komunika�ních stranách jí 

umož�uje vystupovat v roli arbitra“60.  

Certifika�ní autorita je subjektem, který prost�ednictvím jím vydaného 

certifikátu jednozna�n� svazuje identifikaci subjektu s jeho šifrovacími klí�i, tzn. 

s daty pro vytvá�ení a ov��ování elektronického podpisu. 

K základním rolím, resp. funkcím certifika�ních autorit náleží zejména: 

� autentizace a registrace ostatních certifika�ních autorit a uživatel�, 

� uložení a distribuce dat, 

� vydávání certifikát� a certifika�ní správní funkce, notá�ské funkce. 

Certifika�ní autority plní požadavky na n� kladené zejména zákonem 

�. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dále 

vyhláškou �. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovaných 

certifika�ních služeb. Certifika�ní autority mají možnost získat akreditaci ud�lenou 

p�íslušným pov��eným ú�adem, tzn. jistou formu garance kvality poskytovaných 

služeb v souladu s výše uvedenou legislativou. „Kvalifikované certifikáty vydávané 

akreditovaným poskytovatelem certifika�ních služeb jsou z pohledu zákona nejvyšší 

kvalitou ve vztahu k elektronickému podpisu a standardem v komunikaci se státní 

správou“61. 

Mezi certifika�ní autority pat�í První certifika�ní autorita, a.s.; �eská pošta, 

s.p. a eIdentity, a.s. Vydání kvantifikovaného certifikátu je zpoplatn�no a cena 

certifikátu se liší p�edevším podle zvoleného nosi�e. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 BUDIŠ, P. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. 2008. s. 70. 
61 ŠVARCOVÁ, I. a kol. eGovernment bezpe�n�. 2008. s. 41. 
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4 TEORETICKÝ RÁMEC E-GOVERNMENTU 

V sou�asné dob� se v odborné literatu�e vyskytuje zna�ná škála pojm�, které 

se zam��ují na využití informa�ních technologií ve ve�ejné správ�. P�estože se tato 

oblast velmi rychle rozvíjí, objevuje se rovn�ž celé �ada autor� (nap�. Heeks, R.; 

Wright, G., Nemec, J.; Fang, Z.; Smejkal, V.; Mates, P.), kte�í se problematice  

e-governmentu v�nují. Je však nutné podotknout, že oblast e-governmentu v její 

terminologii není ustálená a jasn� specifikována, resp. definována. Vzhledem 

k tomuto faktu budou na základ� odborných publikací a studií syntetizovány pojmy 

jako je e-government, e-governance a to z d�vodu p�esné specifikace oblasti, ke 

které bude v rámci celé diserta�ní práce p�ihlíženo.  

Cílem diserta�ní práce však není sumarizace možných definic e-governmentu, 

ale vysledování jistých vzájemných souvislostí �i diferencí za ú�elem vlastní 

formulace pojmu e-government. 

4.1 Geneze zavád�ní elektronické ve�ejné správy 

První významné pokusy o zavád�ní informa�ních a komunika�ních 

technologií do ve�ejné správy byly v oblasti vým�ny psacích stroj� za po�íta�e 

(v prvopo�átcích to byly tzv. sálové po�íta�e) a budováním jednoduchých databází. 

Po�íta�e byly využívány jako rychlé psací stroje s textovým editorem, avšak 

efektivita správy ve�ejných záležitostí, z pohledu ob�ana, významn� nestoupla. 

V druhé etap� p�istupuje ve�ejná správa k budování jednoduchých 

po�íta�ových informa�ních systém� zam��ených hlavn� na správu vnit�ních 

administrativních proces�. Tzv. stolní po�íta�e jsou op�t používané jako psací stroj 

a ú�edník�m stále ješt� chybí základní po�íta�ové dovednosti. Informa�ní systémy 

nejsou standardizované a místo racionalizace ve�ejné správy, která by m�la spo�ívat 

v úspo�e financích prost�edk�, �asové náro�nosti a lidí, dochází k opa�nému efektu 

informatizace, ve�ejná správa je dražší, zam�stnává více lidí a poskytované služby 

jsou �asov� náro�n�jší, jak pro ve�ejnou správu, tak pro ob�ana62. 

Ve t�etí etap�, za�átkem 21. století, se objevuje významný koncept – 

interoperabilita. Tento koncept je založen na tom, že informa�ní systémy 

                                                 
62 PAPP, T. Ob�an v centre záujmu. Sborník z odborné konference – E-government. Institute for 
International Research. 
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jednotlivých organiza�ních celk� by m�ly být standardizované (zejména velké 

organizace) a integrované, nebo� se tím výrazn� snižují nároky na jejich správu 

a mohou být propojené. Interoperabilita by m�la být zabezpe�ena na technologické, 

funk�ní a sémantické úrovni. Následn� byl internet pojímán jako strategická 

infrastruktura. V praxi se však více o interoperabilit� hovo�í, než aby byla ú�inn� 

zavád�na a p�isp�la k cíl�m elektronizace ve�ejné správy (snížení personálního 

zabezpe�ení, �asová a finan�ní úspora). 

4.2 Pojetí e-governmentu podle r�zných autor�, pop�. institucí 

„E-government p�edstavuje moderní ve�ejnou správu, která vykonává 

všechny své funkce a poskytuje všechny své služby p�i intenzivním využití 

elektronických médií. Elektronická média nejsou využívána jenom pro zpracování 

interních informací a komunikaci mezi jednotlivými složkami ve�ejné správy, ale také 

pro komunikaci s jinými organizacemi, ob�any a podnikatelskou sférou.“ (Wright, 

G., Nemec, J.; 2003, s. 327). 

 E-government je využívání informa�ních a komunika�ních technologií za 

ú�elem zlepšení aktivit organizací ve�ejného sektoru (Heeks, R; 2004). 

„E-government = {Y, 	,
}, kde Y je množina prvk� systému,�	 je množina 

vazeb mezi nimi a 
 jsou vazby mezi prvky a okolím a kde relace jsou realizovány 

dálkovým zp�sobem.“ (Kr�ilová, J.; 2005. In Studie proveditelnosti Pilotního 

projektu Komunika�ní infrastruktury ISVS v Moravskoslezském kraji).  

Dle Zhiyuan Fang63 „E-government je definovaný jako využívání 

inova�ních/moderních informa�ních a komunika�ních technologií ve ve�ejné správ�, 

zvlášt� pak se z�etelem na využití webových aplikací p�i poskytování ve�ejných 

elektronických služeb umož�ující ob�an�m a podnik�m snadn�jší dostupnost 

ve�ejných informací a služeb. Zárove� se pak rozumí e-governmentem 

zp�sob/možnost, jak zlepšit kvalitu ve�ejných služeb a umožnit ve�ejnosti v�tší 

zapojení do rozhodovacího demokratického procesu“. 

„E-government je pojem, který p�edstavuje zavád�ní a využívání 

elektronických technologií v r�zných dimenzích a d�sledcích ve�ejné správy. 

Nej�ast�ji se používá pro oblasti poskytování elektronických ve�ejných služeb tam, 

kde je on-line nebo internet-based poskytování služeb opodstatn�né, uskute��ování 
                                                 
63 School of Public Administration, National Institute of  Development Administration, Thailand. 
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záležitostí ve�ejné správy prost�ednictvím ICT, a� již uvnit� ve�ejné správy �i mezi 

ve�ejnou správou a ve�ejností, dále v rámci uskute��ování voleb, referenda �i 

získávání ve�ejného mín�ní za použití moderních ICT“ (World iQ Encyklopedia and 

Dictionary). 

E-government je využívání informa�ních a komunika�ních technologií ve 

ve�ejné správ� a je spojen s organiza�ními zm�nami a novými zkušenostmi za 

ú�elem zlepšení ve�ejných služeb a demokratických proces� a posílení podpory 

ve�ejné politiky64 (EU).  

OECD (2003) definuje e-government jako využívání informa�ních 

technologií (zvlášt� Internetu) jako nástroje k dosažení vyšší úrovn� vlády, což 

umož	uje lepší politické výsledky, vyšší kvalitu poskytovaných služeb a užší 

propojení s ob�any. 

E-government p�edstavuje využívání ICT (Internet, mobilní technologie) 

orgány ve�ejné správy, nebo� mají schopnost transformovat vztah mezi orgány 

ve�ejné správy na jedné stran� a ob�any, podniky na stran� druhé nebo mezi 

jednotlivými orgány ve�ejné správy navzájem. Tyto technologie mohou vést 

k r�zným p�ínos�m: lepší poskytování ve�ejných služeb ob�an�m, zvýšení 

transparentnosti, snížení korupce  (Sv�tová banka, 2003). 

Sdružení národ� jihovýchodní Asie (2004) definuje e-government jako 

ve�ejnou správu, jenž hraje klí�ovou roli v digitálním prost�edí, nikoliv pouze pro 

poskytování právního rámce, resp. regulativ�, ale také z hlediska zp�sobu užívání 

ICT z d�vodu nabídky ve�ejných služeb a transformace vnit�ních proces�. „Toto je 

popsáno v iniciativ�  e-governmentu e-ASEAN následovn�: stanovit postup pro 

zajišt�ní široké nabídky ve�ejných služeb a transakcí provád�ných on-line za použití 

ICT aplikací z d�vodu propojení ve�ejného a soukromého sektoru a rovn�ž z hlediska 

zvýšení transparentnosti jednotlivých proces�“65. 

Je z�ejmé, že pohled na definice e-governmentu m�že být vid�n z r�zných 

hledisek. E-government by však m�l pokrýt fungování celé spole�nosti, kdy dochází 

k použití nových technik komunikace a k zefektivn�ní interních a externích operací 

                                                 
64 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the regions: The Role of eGovernment for 
Europe´s Future (2003). 
65 AL-HAKIM, L. a kol. Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. 2007.               
s. 344. 
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prost�ednictvím dálkového p�ístupu v rámci vztah� jednotlivých úrovní ve�ejné 

správy, ob�ana, neziskového sektoru a podnikatelské sféry.  

 �ada autor� vnímá oblast e-governmentu rozdílným zp�sobem. Jeden 

z p�ístup� ozna�uje e-government za více n�ž jen posun v komunika�ních vazbách 

jednotlivých správních úrovní. To zahrnuje transformaci organiza�ní kultury 

jednotlivých úrovní ve�ejné správy (Heeks, R.; 1999, Ho, A.T.; 2002). N�kte�í auto�i 

argumentují tím, že ve�ejná správy je pod�ízena poptávce ob�an� a podnikatel�, která 

je zam��ená na nové struktury a parametry vyvstávající z informa�ních technologií 

(Heeks, R.; 2004, Ho, A.T.; 2002, Osborne, D., Gaebler, T.; 1992). Sou�asné 

poptávky vyžadují vzájemn� propojené služby, které kladou d�raz na zlepšení 

komunikace a interakce nap�í� tradi�ními byrokratickými úrovn�mi. Tyto nové 

požadavky je možné splnit prost�ednictvím strategického využití informa�ních 

technologií (Heeks, R., 2004).  

Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. (2005) hovo�í o t�ech úrovních 

e-governmentu: jedná se o informa�ní služby (návody postup� ve správním �ízení, 

zve�ej	ování zákon� a dalších právních p�edpis�, usnesení volených orgán�, atd.), 

komunika�ní služby (diskusní fóra, zve�ej	ování kontakt� na ú�edníky a volené 

zástupce, apod.) a transak�ní služby (jedná se o p�ímé vy�izování záležitostí 

a poskytování služeb ve�ejné správy prost�ednictvím elektronických médií). 

Heeks, R66. (2004) na e-government nahlíží z odlišných perspektiv, a to 

z technologické perspektivy, která je zam��ena na technologickou architekturu �ešení, 

volbu technologií a jejich platforem, rozdílné zp�soby pro zajišt�ní bezpe�nosti 

a elektronických plateb; ve�ejn�-administrativní perspektivy, která poukazuje 

zejména na výstupy – d�raz na efektivnost, transparentnost a korupci; ekonomické 

perspektivy týkající se otázky investic, náklad� a užitk�; �ídící perspektivy, která je 

zam��ena na systémovou analýzu, re-engineering a �ízení zm�n. Vyžaduje 

multidisciplinární p�ístup pro plánování a implementaci e-governmentu.  

Zavád�ní e-governmentu musí probíhat sou�asn� ve �ty�ech rovinách  

(v t�chto následujících krocích): 

� legislativní, postupn� implementovat do ve�ejné správy nové technologie 

a procesy, 

                                                 
66 The School of Environment and Development, University of Manchester. 



51 

� technologické, procesy budou p�izp�sobené možnostem nových ICT �ešení. 

V t�chto dvou rovinách se zárove	 p�edpokládá p�ímo úm�rné zvýšení 

nárok� na po�íta�ovou gramotnost zam�stnanc� ve�ejné správy, 

� procesní, jedná se o zm�nu v organiza�ní rovin�, 

� nákladové, která musí vycházet ze studie realizovaných p�edm�tných zm�n 

v konkrétních podmínkách a bude pr�b�žn� monitorovat a hodnotit jejich 

dopady. 

 V mnoha publikacích, zejména zahrani�ních autor�, je diskutována otázka 

faktor�, jenž mají vliv na úsp�šnost provád�ných reforem ve�ejné správy 

v souvislosti s její elektronizací. Nap�. Heeks, R. (2006) se v rámci projektu 

„e-Government for Development Information Exchange“ zmi	uje o t�chto faktorech: 

� podpora vn�jšího okolí (zejména ob�anské spole�nosti), 

� politická podpora (stanovení konzistentních a jasných cíl�), 

� stanovení vize a strategie e-govermentu, 

� správný projektový management (zahrnuje odpov�dnost, vhodné nástroje pro 

monitoring a kontrolu proces�, organizace zdroj�, atd.), 

� zm�ny �ízení organizací (jedná se zejména o zm�ny u dot�ených stran -

stakeholders), 

� pot�ebné kompetence (znalosti, dovednosti jak na stran� informa�ních 

technologií, tak na stran� ve�ejné správy), 

� odpovídající technologická infrastruktura. 

Z celkového pohledu na faktory, které ovliv	uji implementaci 

e-governmentu, lze vyvodit dv� skupiny faktor�: 

� vnit�ní faktory - zahrnují zdroje (finan�ní, lidské, technické, �as), �ízení 

a implementace proces�, 

� vn�jší faktory – politická podpora, ve�ejná podpora ob�an� ke zm�nám, atd. 

Mnoho zemí používá e-government jako nástroj vedoucí ke zvýšení 

výkonnosti, dosažení vyšší transparentnosti, k usnadn�ní reforem ve�ejného sektoru 

a který pomáhá vládám jednotlivých zemí dosáhnout n�kterých z jejich vývojových 

a administrativn�-reformních cíl�. Zatímco na jednu stranu m�že být e-government 
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katalyzátorem zm�n, na druhou stranu nep�edstavuje komplexní �ešení a musí být 

sou�ástí dalších nástroj� vedoucích k reform� ve�ejného sektoru. Z pohledu vývoje 

e-governmentu lze rozeznat t�i kritické faktory pro jeho úsp�šnou implementaci. 

Jedná se o ochotu provád�t zm�ny, reformy, dostupnost informa�ní a komunika�ní 

infrastruktury a elementární kapacity pro absorpci a �ízení zm�n. V posledním 

desetiletí sv�d�ily investice vlád do informa�ních a komunika�ních technologií 

o velmi výrazném nár�stu zájmu o e-government. Výsledkem toho je, že mnoho 

zemí se nachází ve fázi implementace e-governmentu �i ve fázi vytvá�ení strategií.  

V kone�ném d�sledku je nutné brát na z�etel, že zavád�ní elektronických 

služeb ve�ejné správy vychází z následujících t�í zásad: 

� základním posláním ve�ejné správy je poskytování služeb ve�ejnosti, 

� ve�ejnost má zákonný nárok  na v�asné a efektivn� poskytované služby, 

� úrove	 komplexnosti spole�enských interakcí má nar�stající tendenci a tím 

pádem jsou kladeny stále vyšší nároky na spravování v�cí ve�ejných. 

Na e-government lze nahlížet ve vztahu government-to-citizens, government-

to-business (zahrnuje e-procurement, e-auctions) a government-to-government 

(Bhatnagar, S. C., Gartner, G. D.). Fang, Z., Turban, E., King, D., rozlišují další 

vazby, a to government-to-nonprofit (viz tab. 4.1).  

Tab.4.1 Charakteristika typ� vazeb e-governmentu 

Informa�ní 
jednotka Informace Komunikace on-line Transakce 

    

G2C a C2G 

Informa�ní požadavek 
podnikatelských subjekt� 
a ob�an�  týkající se daní, 
živnostenského oprávn�ní, 

zákon�, politických program�, 
administrativní odpov�dnosti, 

Informa�ní požadavek 
a komunikace ohledn� 

správních proces� a služeb; 
komunikace s politiky, ú�ady 

online, atd. 

Online doru�ování služeb 
a odpov�dí na požadavky, 

elektronické hlasování, 
realizace rozhodnutí 

online a spoluú�ast online 

G2B a B2G 

Informa�ní požadavek firem 
ohledn� daní, živnostenského 

oprávn�ní, registr�, práva, 
podnikatelských program�, 
správní odpov�dnosti atd. 

Informa�ní požadavek 
a komunikace týkající se 

správních proces� pro 
obchod a produkt; 

komunikace s ú�ady 
a autoritami atd. 

Online doru�ování služeb 
a odpov�dí na požadavky;  

elektronické transakce  
o ú�etnictví, e-auditing, 

e-procurement, e-obchod, 
atd. 

G2G 

Vým�na informací mezi 
rozdílnými ú�ady a rozdílnými 

hierarchickými úrovn�mi, 
vztahující se k správnímu 

jednání a právu, k vytvá�ení 
politik a program�, 

k informa�nímu základu 
rozhodnutí 

Informace jsou vym�	ovány 
mezi rozdílnými autoritami 
a rozdílnými hierarchickými 

úrovn�mi; diskusní fóra; 
vytvá�ení a projednávání 

rozhodnutí;  interakce 
vztahující se k správním 
�innostem a právu, 

projekt�m a r�zným 
program�m atd. 

Mezi-organiza�ní postup 
prací a vým�na dat, metod 
a �ešení online, informa�ní 
a znalostní management, 

atd. 
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N2G a G2N 

Vým�na informací týkající se 
správních akt�, správní 

politiky, dat, registr�, práva, 
informace o jednotlivých 

rozhodnutích atd. 

Informace jsou vym�	ovány 
mezi rozdílnými 

organizacemi a ú�ady; 
diskusní fóra; vytvá�ení 

a projednávání rozhodnutí; 
interakce ohledn� správního 

jednání. 

Mezi-organiza�ní postup 
prací, a vým�na metod 

a �ešení, dat, informa�ní 
a znalostní management, 

atd. 

Zdroj: FANG, Z. E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. Vlastní 
zpracování a dopln�ní. 

4.3 P�ístupy k implementaci e-governmentu 

HEEKS, R. (2006) ve své knize Implementing and Managing eGovernment 

popisuje t�i p�ístupy k zavád�ní e-governmentu, které rozd�luje do t�í možností, jak 

ilustruje obrázek 4.1. 

Obr. 4.1 P�ístupy k implementaci e-governmentu 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: HEEKS, R. (2006). Vlastní zpracování. 
 

Centralizovaný p�ístup je charakteristický jasn� definovanou kompetencí 

centra a nástroji rozhodování. Tato metodika �ízení se používá zejména p�i vytvá�ení 

informa�ních systém� v jednotlivých organizacích. P�ínosy tohoto p�ístupu jsou 

spat�ovány v poskytování zp�tné vazby pro ú�ely kontroly, �ízení 

a transparentnosti. Centralizované p�ístupy jsou chápány z ekonomického hlediska 

jako p�íležitosti pro snížení náklad�: 

� dosažení úspor z rozsahu - centralizovaný p�ístup umožní, aby v�tšina 

�inností, které mají být provedeny, byly realizovány levn�ji na jednotku 

výstup�, nap�. nákup po�íta��, softwarové za�ízení, školení pracovník�, 

poradenství, 

� zamezení duplicit -  jedním z hlavních cíl� centralizovaných p�ístup� je 

vytvo�it jednotnou metodologii p�ístupu pro implementaci jednotlivých krok� 

e-governmentu. Tímto nedochází zejména k nekonzistentnosti dat, 

Centralizovaný Decentralizovaný Hybridní 
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� sdílení zdroj� – data jsou uložena na jednom míst�, nap�. v rámci portálu, 

a všechny dot�ené strany (stakeholders) k nim mají p�ístup. 

Decentralizovaný p�ístup znamená, že zavád�ní jednotlivých krok� 

e-governmentu se d�je prost�ednictvím pracovních skupin uvnit� organizací, resp. jak 

jednotlivci, tak pracovní skupiny provád�jí jakoukoliv �innost v rámci organizace, 

která nejlépe odpovídá jejich zam��ení. Snahou je p�enést systém kontroly z centra, 

kde dochází k vytvá�ení strategií e-governmentu, na nižší �lánky systému z d�vodu 

p�iblížení aplikací e-governmentu reálným pot�ebám kone�ných uživatel�. 

Z hlediska náklad� jsou decentralizované p�ístupy považovány za nákladn�jší, nap�. 

nákup po�íta��, školení zam�stnanc�. 

Hybridní p�ístup je kombinací obou dvou p�edešlých p�ístup�. Rozhodnutí 

ohledn� tvorby strategií jsou �in�na na obou úrovních správy a to bu� separátn� 

nebo integrovan�.  

P�i srovnání výše uvedených p�ístup� lze konstatovat, že centralizovaný 

p�ístup p�edstavuje tvorbu a plánování strategie e-governmentu na nejvyšší úrovni, 

decentralizovaný p�ístup vyjad�uje plánování individuálních aplikací e-government 

systému a hybridní p�ístupy obnáší modifikovanou tvorbu a plánování e-govermentu, 

sub-strategické plánování (stanovení priorit) a taktické plánování e-governmentu 

(podle konkrétních podmínek a pot�eb). 

4.4 Fáze vývoje e-governmentu 

Mnohými autory byly kvantifikovány fáze vývoje, tj. modely e-governmentu. 

Jednotlivé modely se liší rozdílným stupn�m „sofistikovanosti“. Lze rozlišit 

následující modely: 

� t�ístup�ový model vývoje e-governmentu, tj. publish, interact, transact. 

Tento model byl vytvo�en profesorem Darrellem Westem z Brown University 

a byl rovn�ž p�ijat Sv�tovou bankou67. Každá fáze vývoje popisuje hlavní 

charakteristiky e-governmentu.  

� publish: tato fáze znamená, že orgány ve�ejné správy produkují 

množství informací, které jsou ur�eny ve�ejnosti a ve�ejnost o n� má 

zájem. Umož	ují, aby ob�ané �i podniky získávaly velké množství 
                                                 
67 Studie proveditelnosti Pilotního projektu Komunika�ní infrastruktury ISVS v Moravskoslezském 
kraji. 
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informací bez nutnosti cestovat na daný ú�ad. Publish má za cíl 

poskytnout oficiální informace co nejširší ve�ejnosti.  

� interact: tento stupe	 vývoje e-governmentu p�edstavuje dvou-

sm�rnou komunikaci, od prvotního e-mailového kontaktu ob�ana 

s daným ú�adem po zp�tnou vazbu. Cílem je umožnit ob�anovi zapojit 

se do procesu rozhodování o v�cech ve�ejných (nap�. p�ipomínkovat 

vyhlášku obecního zastupitelstva). 

� transact: jedná se o portály, jenž poskytují p�ístup k elektronickým 

službám ve�ejných služeb nep�etržit� a ob�ané mohou konkrétní 

záležitosti uskute�nit rychleji prost�ednictvím internetu nebo jiných 

informa�ních a komunika�ních technologií. O�ekávají se úspory 

náklad�, v�tší transparentnost proces� a zlepšení kvality výkonu (co 

se tý�e rozsahu, rychlosti, apod.). 

� �ty�stup�ový model vývoje e-governmentu, tj. information/presence, 

interaction, transaction, data sharing/transformation. Tento model je využíván 

organizací OECD, autory mnoha prací, nap�. Bhatnagar, S. C. (2004); Heeks, 

R. (2004). Aplikace e-governmentu lze roz�lenit do �ty� r�zných úrovní �i 

fází, jenž znázor	uje obr. 4.2. 

� information/presence - první fáze zahrnuje publikování informací na 

webových stránkách ur�ených pro ob�any k vyhledávání informací 

o procedurách �ízení poskytování r�zných služeb. Jedná se  

o p�ítomnost informací na internetu, tedy o statické informace. Na 

webových stránkách se „vyv�šují“ základní informace o institucích 

(nap�. jejich kompetence, kontaktní adresa, ú�ední hodiny, pop�.  

i ur�ité oficiální dokumenty).   

� interaction – tato fáze hovo�í o interakci, tzn. formulá�e „on-line“, 

které nevyžadují elektronický podpis. Tento stupe	 charakterizují 

webové stránky umož	ující základní vyhledávání, poskytující 

e-mailové kontakty, formulá�e ke stažení a odkazy na další instituce.  

� transaction - fáze zahrnuje  transakce na internetu, tzn. formulá�e  

„on-line“ s využitím elektronického podpisu. Pozornost je p�itom 

zam��ena na tvorbu samoobslužných on-line aplikací (self-service) 

pro ve�ejnost v�etn� možností využití jiných distribu�ních kanál�. 
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Typickým p�edstavitelem jsou da	ové služby (da	ová p�iznání, platby 

daní), platba poplatk�, žádosti o r�zná povolení �i potvrzení. Tento 

stupe	 rozvoje e-governmentu vytvá�í podmínky pro mezirezortní 

spolupráci a tvorbu elektronických služeb v rámci r�zných institucí.  

� data sharing/transformation - �tvrtá fáze je výsledkem pln� 

integrovaných služeb, „single sign-on a bezpe�ného sb�ru informací 

od r�zných orgán� ve�ejné správy“. Je rovn�ž charakterizována 

redefinicí proces� poskytování ve�ejných služeb a z�ízením 

jednotného kontaktního místa pro ve�ejnost. Jedná se o propojené 

webové portály (resp. „virtuální ú�ady), které poskytují ob�an�m 

informace a prost�ednictvím kterých mohou nap�. ob�ané platit dan�, 

�i jiné správní poplatky, požádat o nový �idi�ský pr�kaz apod. Tato 

fáze také zahrnuje rozvoj intranetu ve�ejné správy, který propojuje 

jednotlivé orgány ve�ejné správy na národní, ale také i nadnárodní 

úrovni.  

Obr. 4.2 Fáze vývoje e-governmentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Bhatnagar, S. C., 2004. Vlastní zpracování. 

V odborné literatu�e se objevují další �ty�stup	ové modely vývoje 
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SAFAD (Swedish Agency for Administration Development), Layne, K., Lee, 

J. (2001), Capgemini (2005), jenž jsou zahrnuty v souhrnné tabulce 4.2. 

� p�tistup�ový model vývoje e-governmentu, tj. emerging web presence, 

enhanced web presence, interactive web presence, transactional web 

presence, fully intergrated. Tento model byl vytvo�en odbornou komisí 

OSN/ASPA – Asia Ocenia Electronic Marketplace v roce 2001.  

� emerging web presence – v této fázi mají jednotlivé státy z�ízeny 

oficiální, ale omezené prezentace na sob� nezávislých webových 

stránkách. Jsou zde publikovány informace statického charakteru, 

týkající se zejména organiza�ních záležitostí (nap�. kontaktní adresy, 

telefonní �ísla). 

� enhanced web presence – jedná se již o oficiální webové portály, jenž 

p�inášení dynamické a specifické informace, které jsou aktualizovány. 

Webové stránky rovn�ž obsahují odkazy na jiné stránky a ur�itý 

vyhledávací nástroj. Rovn�ž zve�ej	ují e-mailové adresy. 

� interactive web presence – nar�stá po�et institucí ve�ejné správy 

s vlastními webovými stránkami. Webové stránky se vyzna�ují vyšší 

úrovni formální komunikace s ve�ejností, zp�tnou vazbu (nap�. 

v možnosti ob�an� zaslat formulá� pro zasílání p�ipomínek). Dochází 

k možnosti zp�ístupnit specifické databáze on-line, k dispozici jsou 

formulá�e ke stažení s možností zaslat je zp�t. Webové stránky jsou 

pravideln� aktualizovány. 

� transactional web presence – stát umož	uje ob�an�m vy�ídit si 

správní záležitosti on-line prost�ednictvím internetu (nebo jiného ICT 

média) v�etn� zajišt�ní bezpe�nosti p�enosu dat (nap�. žádost o pas, 

ob�anský pr�kaz). Celá transakce již probíhá on-line s kontrolou 

vkládaných dat a platbou za danou službu. Klí�ovým nástrojem této 

transakce je elektronický podpis, resp. kvalifikovaný elektronický 

podpis.  

� fully intergrated – tato fáze umož	uje nep�etržitý p�ístup k ve�ejným 

službám prost�ednictvím jednoho kontaktního místo, resp. portálu. 

Dochází k odstran�ní komunika�ních bariér mezi jednotlivými 
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institucemi, tj. procesy procházejí nap�í� jednotlivými resorty a dané 

služby jsou orientovány na ob�ana, podniky a jejich pot�eby. 

� šestistup�ový model vývoje e-governmentu, tj. information 

publishing/dissemination, „official“ two-way transaction, multipurpose 

portals, portal personalization, clustering of common servises, full integration 

and enterprise transfomation (Turban, E., King, D.; 2003). 

� information publishing/dissemination – jednotlivé instituce z�izují 

vlastní webové stránky. Tyto webové stránky poskytují ve�ejnosti 

informace o p�íslušném ú�adu, o službách poskytovaných ú�adem 

a kontakty pro p�ípady, kdy ob�ané nenalezli požadované informace 

na webu. V této fázi ú�ady zakládají elektronickou databázi (call 

centra), která zaznamenává telefonické hovory jednotlivých ob�an� 

z d�vodu jejich maximálního uspokojení. Dochází tím k redukci 

papírové administrativy, v kone�né fázi m�že dojít ke snížení po�tu 

zam�stnanc� v ú�adu zabývajících se již zmín�nou administrativou. 

� „official“ two-way transaction – s pomocí legislativn� platného 

elektronického podpisu a díky zabezpe�eným webovým stránkám jsou 

ob�ané schopni nabídnout informace jednotlivým ú�ad�m, pop�ípad� 

provést jednoduché pen�žní transakce. V této fázi musí být ob�ané ze 

strany ú�adu ubezpe�eni, že jejich osobní data nebudou zneužita.  

� multipurpose portals – v této fázi dochází z pohledu ob�ana 

k pr�lomu ve zp�sobu zajišt�ní/poskytování požadovaných služeb. 

Vezmeme-li v úvahu, že pot�eby ob�an� se nemusí týkat pouze 

jednoho ú�adu, ale mohou být vázány i na další, pak vhodný portál 

umož	uje ob�an�m použít jeden p�ístupový bod pro zaslání 

a obdržení informací a provedení pen�žních transakcí nap�í� 

jednotlivými ú�ady.  

� portal personalization – prost�ednictvím �tvrté fáze je ob�an�m 

umožn�n p�ístup k r�zným službám na jednoduchých webových 

stránkách. Ve �tvrté fázi získávají ob�ané v�tší volnost, nebo� je jim 

umožn�no personalizovat portál/webové stránky dle jejich 

charakteristik/požadavk�. Z tohoto d�vodu však jednotlivé ú�ady 

pot�ebují více sofistikované weby/portály pro zajišt�ní t�chto 



59 

transakcí. P�idaná hodnota personalizace portálu spo�ívá v tom, že 

ú�ady získají p�esn�jší a aktuáln�jší informace týkající se jednotlivých 

ob�an� a to a� již pro elektronické nebo neelektronické služby. 

Obdobn� jako v podnikatelské sfé�e je v této fázi doporu�eno zavést 

CRM68 v rámci ú�adu. Cílem je posuzovat celý hodnotový �et�zec 

a dynami�nost zm�ny. Hodnotí se zde dva pohledy. P�edevším se 

neposuzuje jednotlivá agenda, ale celý hodnotový �et�zec, tzn. co 

daná informace p�inese ob�an�m, podnik�m, ve�ejné správ�. Druhý 

rozm�r je zacílen na dynami�nost zm�n, tzn. jak je celý systém 

provázán s jednotlivými agendami, ale i s procesy tak, aby nap�. 

pružn� reagoval na zm�nu legislativy.  

� clustering of common servises – jedná se o seskupení jednotlivých 

služeb v rámci portálu na základ� podobnosti za ú�elem akcelerace 

poskytování t�chto sdílených služeb a informací.  

� full integration – to, co zapo�alo jako zve�ejn�ní informací, se 

v kone�né fázi procesu transformuje do tzv. „full-service“ centra 

personalizovaného dle pot�eb a preferencí jednotlivých ob�an�. 

Informa�ní technologie jsou kompletn� integrovány nap�í� všemi 

ú�ady pro p�eklenutí mezery mezi ob�any a ve�ejnou správou.  

Za ú�elem hodnocení vývoje e-governmentu v jednotlivých zemích bylo 

mnohými autory vytvo�eno n�kolik model�, jenž popisují vývoj v poskytování  

on-line ve�ejných služeb. Tyto modely rozd�luji vývoj e-governmentu do n�kolika 

stádií, od fáze, jenž zahrnuje poskytování informací, až po komplexn� poskytované 

služby. Všechny modely za�ínají fází poskytování informací ve�ejnosti. Pouze 

UN/ASPA a Turban, E., King, D. tuto fází d�lí do více úrovní. V ostatních fázích 

dochází v ur�itých p�ípadech k rozdílnému pojetí jednotlivými autory.  

                                                 

68 Customer Relationship Management - systém podporující �ízení vztah� se zákazníky/ob�any.  
Systémy CRM se používají pro specifické �innosti již delší dobu, ale z d�vodu nap�íklad deregulace 
trhu, nových obchodních model�, internetu, �i elektronické komunikace se stává klí�ovou záležitostí 
pro organizace všech velikostí. Klí�em pro úsp�šnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data 
p�ístupná on-line v celé IT infrastruktu�e. 
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ANAO, SAFAD a UN/ASPA modely navazují na úvodní fázi interak�ní fází, 

kde je zd�razn�na zvyšující se interakce mezi webovými stránkami ú�adu a ob�any. 

Layne, K., Lee, J. navazují svou druhou fází „transaction“, v rámci které dochází 

k integraci vnit�ního systému ve�ejné správy s webovými stránkami. Tato fáze 

koresponduje se t�etí fází u modelu ANAO a SAFAD nebo se �tvrtou fází v rámci 

modelu UN/ASPA. Na druhou stranu, Capgemini model, respektive jeho �tvrtá fáze 

(„transaction“) souhlasí se t�etí fází (�áste�n�) a �tvrtou fází ANAO a SAFAD 

modelu.  

Dle souhrnné tabulky 4.2 je z�ejmé, že jednotlivé modely se liší po�tem fází 

a následného pojetí t�chto fází dle r�zných autor� (i když v �ad� p�ípad�, 

provedeme-li komparaci, nejsou rozdíly p�íliš patrné). Co je však pro všechny 

spole�né je trend klasifikovat poslední fázi (což je fáze, která vyžaduje nejvyšší 

úrove	 technologické vybavenosti, ochotu pro transforma�ní zm�ny a jisté 

ekonomické investice) jako fázi, jejímž základem a podstatou je plná integrace mezi 

r�znými ú�ady z d�vodu poskytování/integrace služeb. Jinými slovy, p�es rozdílné 

pojmenování ekvivalentních fází v rozdílných modelech, vývoj e-governmentu vždy 

za�íná poskytováním základních informací, kde technologie hrají „pouze“ základní 

roli. Navazuje p�esun k fázi interakce a komunikace mezi ob�any, podniky 

a jednotlivými ú�ady (na elektronické úrovni). Dalším krokem je zajišt�ní on-line 

poskytování ve�ejných služeb. Tento krok již vyžaduje extenzivní zp�sob využití 

technologií, který však v žádném p�ípad� neznamená realizaci „tradi�ní“ ve�ejné 

správy elektronicky, ale zejména vytvá�ení nových a rozdílných forem poskytování 

služeb ob�an�m (na on-line bázi).  

Jednotlivé p�ístupy se zabývají jak stranou front office69, tak back office70, jenž 

se výrazn� liší svou obsahovou náplní. Všechny modely uvedené v komparaci se 

zabývají stranou front offfice a to z d�vodu maximální snahy o on-line uspokojení 

pot�eb ob�an�m. Pouze �ty�i modely (SAFAD; Layne, K., Lee, J.; UN/ASPA; 

Turban, E., King, D.) �eší rovn�ž problematiku back-office, nebo� zd�raz	uj plnou 

integraci poskytovaných služeb nap�í� orgány ve�ejné správy, organiza�ní 

                                                 
69 Front office – jedná se o podporu ob�ana informa�ním systémem. Front office je podporován ve 
svých jednotlivých komunika�ních kanálech nap�íklad prost�ednictvím webového p�ístupu, 
informa�ních kiosk�, call centra �i informa�ní recepce. 
70 Back office – p�ístup back office již zpracovává jednotlivé agendy v dalších úrovních komplexní 
informa�ní podpory, nap�íklad p�es internetový portál jako vstupní bod pro práci pracovník� na back 
office jednotlivých agend. 
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a procesní aspekty, vzd�lávání a zm�nu pracovník� ve�ejné správy, což je pro 

zavád�ní e-governmentu nezbytné. Z pohledu diserta�ní práce je nejv�tší 

významnost p�isuzovaná modelu UN/ASPA, nebo� se zabývá front i back office 

aplikací. 
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Zdroj: Studie proveditelnosti Pilotního projektu Komunika�ní infrastruktury ISVS v Moravskoslezském kraji; TURBAN, E., KING, D. (2003); LAYNE, K., LEE, J. (2001); 
CAPGEMINI (2005); BHATNAGAR, S. C. (2004); HEEKS, R. (2004);  vlastní analýza souvisejících text� a použití dedukce. 

Fáze I. II. III. IV. V. VI. 
Charakteristika stupn�                        
e-govermentu 

Instituce ve�ejné správy 
si z�izují vlastní 
webové stránky, na 
kterých zve�ej	ují 
základní informace 
(základní oficiální 
dokumenty, kontaktní 
údaje), jedná se o 
statické informace. 

Nar�stá po�et web 
stránek, informace na 
nich za�ínají být �ast�ji 
aktualizovány, 
dostupnost formulá��                   
a dokument� ke 
stažení, aplikace 
vyhledávání, kontaktní                
e-maily. 

Uživatelé již mohou 
stahovat formulá�e, 
prost�ednictvím 
elektronické 
pošty/webových 
aplikací je možné 
komunikovat s ú�ady. 
Portály vytvá�ejí 
odkazy na další 
webové 
stránky/portály, jsou 
zde on-line dostupné 
specifické databáze, 
možnost on-line 
odeslání vypln�ného 
formulá�e, uživatelé se 
p�ihlašují (login). 

Ob�ané mohou 
uskute�	ovat platby 
on-line. Je zde možnost 
bezpe�ného p�ístupu 
k on-line službám, 
platbám, elektronické 
doru�enky. 

Portál umož	uje 
ob�an�m použít jeden 
p�ístupový bod pro 
zaslání a obdržení 
informací a provedení 
pen�žních transakcí 
nap�í� jednotlivými 
ú�ady, ob�an�m je 
umožn�no 
personalizovat 
portál/webové stránky. 
V rámci portálu jsou 
seskupeny jednotlivé 
služby na základ� 
podobnosti za ú�elem 
akcelerace poskytování 
t�chto sdílených služeb 
a informací. 

Všechny služby jsou 
zprost�edkovány 
prost�ednictvím 
jednoho kontaktního 
místa, plná integrace 
elektronických služeb 
nap�í� institucemi 
ve�ejné správy. 

       
t�ístup�ový model 
  WB Publish  Interact Transact   
�ty�stup�ové modely 
  OECD Information/Presence  Interaction Transaction  Data sharing 
  ANAO Publishing information  Interactive information Transaction  Data sharing 
  SAFAD Information  Interation Transaction  Integration 

  Layne & Lee Catalogue  Transaction  Vertical/Horizontal 
integration 

  Capgemini Information  One-way interaction Two-way interaction  Transaction 
p�tistup�ový model 
  UN/ASPA Emerging Enhanced Interactive Transactional  Fully integrated 
šestistup�ový model 

  Turban&King Information Publishing Two-way transaction 

Multipurpose Portals 
and Personalization, 
Clustering of Common 
Services  

Full integration 

Tab.4.2 Komparace fází vývoje e-governmentu podle r�zných autor�, pop�. institucí 
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4.4.1 Vybrané on-line ve�ejné služby poskytované v �eské republice 

Hodnocení jednotlivých zemí z hlediska poskytování elektronických 

ve�ejných služeb vychází  z programu EU eEurope 2005, který ur�uje indikátory EU 

pro m��ení71. Konkrétn� se jedná se o 10 skupin s 14 zásadními indikátory  

a 22 dopl	kovými indikátory. Mezi ve�ejné elektronické služby �adíme dle Evropské 

komise služby jak pro ob�any, kde pat�í: da	ové p�iznání a platba dan� z p�íjmu, 

hledání zam�stnání, vy�izování sociálních dávek (podpora v nezam�stnanosti, 

p�ídavek na dít�, lé�ebné náklady, studentské granty), žádost o vystavení osobních 

dokument� (cestovní pas, �idi�ský pr�kaz), registrace auta, žádost o stavební 

povolení, hlášení na policii v p�ípad� krádeže, dostupné katalogy ve�ejných knihoven 

a služby pro podniky, kam náleží: vy�izování a platba sociálních dávek za 

zam�stnance, da	ové p�iznání a platba dan� z p�íjmu, da	ové p�iznání a platba dan� 

z p�idané hodnoty, registrace nové spole�nosti, vypl	ování statistických výkaz�, 

celní deklarace, žádost a vystavení povolení související s životním prost�edím, 

ve�ejné zakázky. 

Tyto ve�ejné služby m�žeme rozd�lit do �ty� skupin: 

� služby generující p�íjem – jedná se o služby, které generují pen�žní toky od 

ob�an� a podnik� ve prosp�ch státu (dan� z p�íjm�, da	 z p�idané hodnoty, 

p�ísp�vky na sociální zabezpe�ení zam�stnanc�m, celní prohlášení), 

� registrace – jedná se o služby vztahující se k záznamu objekt� nebo osobních 

dat v oficiálních seznamech (matri�ní doklady, registrace nové spole�nosti, 

registrace automobilu, oznámení zm�ny trvalého bydlišt�, podání dat 

statistickému ú�adu), 

� recipro�ní služby – jedná se o dávky sociálního zabezpe�ení, ve�ejné 

knihovny, zadávání ve�ejných zakázek, služby vyhledávání zam�stnání, 

hlášení policii, služby související se zdravím, 

� povolení a licence – jedná se o služby, jenž zprost�edkovávají r�zné 

dokumenty vydávané orgány ve�ejné správy (osobní dokumentace, stavební 

povolení, zápisy na st�ední a vysoké školy, povolení týkající se životního 

prost�edí). 

                                                 
71 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/basicpublicservices.pdf. 
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Hodnocení základních ve�ejných služeb dle CAPGEMINI znázor	uje p�íloha 

�. 2. 

Integraci poskytovaných služeb poskytují jednotlivé národní portály, které na 

jednom míst� soust�e�ují pot�ebné informace o dané služb� a zajiš�ují dálkový 

p�ístup k aktuálním a ov��eným informacím ve�ejné správy, v�etn� elektronických 

transakcí. Portály zprost�edkovávají ob�an�m p�ístup k ve�ejným informacím 

a službám, nazývaných jako „one-stop-shop“. D�ležitým úkolem portálu je rovn�ž 

integrace elektronických ve�ejných služeb. Je nutné poznamenat, že organiza�ní 

pravidla portálu nejsou ve vztahu k organizaci back-office, ale p�edevším 

k uživatelskému hledisku. P�íloha �. 3 zobrazuje seznam národních portál� stát� 

Evropské unie. Portály však nemusí být vytvá�eny pro ú�ely národní úrovn�, ale také 

pro pot�ebu ur�itých typ� uživatel� v rámci celé Evropské unie. Jako p�íklad je 

možné uvést European Job Mobility Portal, který poskytuje službu hledání 

zam�stnání pro ob�any a vytvá�ení nabídky zam�stnání pro firmy. 

  V sou�asné dob� je elektronická komunikace s ve�ejností v EU klasifikována 

do následujících úrovní: 

0 – služba není k dispozici, 

1 – informace – on-line informace o ve�ejných službách, 

2 – interakce – elektronické stažení formulá��, 

3 – dvousm�rná interakce – zpracování formulá�� v�etn� autentizace, 

4 – transakce – vy�ízení p�ípadu; rozhodnutí a doru�ení (platba). 

Pro realizaci elektronické komunikace s ve�ejností úrovn� 1 a 2 není 

bezpodmíne�n� nutná existence elektronických vnit�ních agend ve�ejné správy. 

Informace nutné pro úrove	 1 a 2 m�že ve�ejná správa zajiš�ovat jinými (klasickými) 

zp�soby a pouze je elektronicky zve�ej	ovat. Pro realizaci vyšších úrovní, tedy 

úrovn� 3 a 4, je již nutná obousm�rná elektronická komunikace ve�ejné správy a to 

s �asovou odezvou, která nejde zajistit produktivn� jinak než elektronicky. To bez 

elektronicky fungujících agend ve�ejné správy není možné72.  

Graf 4.1 zobrazuje úrove	 základních on-line poskytovaných služeb, tj. 

20 ve�ejných pln� digitalizovaných služeb, ve státech Evropské unie. �eská 

                                                 
72 Studie proveditelnosti Pilotního projektu Komunika�ní infrastruktury ISVS v Moravskoslezském 
kraji. 
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republika poskytovala v roce 2007 55 % t�chto služeb. Konkrétn� m�žeme takto 

vy�ídit následující životní situace: da	 z p�íjmu fyzických osob, volná pracovní 

místa, sociální dávky, ve�ejné knihovny, sociální odvody za zam�stnance, da	 

z p�íjmu právnických osob, odvody DPH, statistická vykazování a celní deklarace. 

Graf 4.1 Základní on-line poskytované služby (v %), 2006-2007_mezinárodní srovnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Eurostat, prosinec 2009. Vlastní zpracování. 

�eský statistický ú�ad provedl zjišt�ní poskytování základních on-line služeb 

a rovn�ž míru jejich dostupnosti, posuzovanou podle stup	� interakce (graf 4.2). 

Mezi sledované on-line ve�ejné služby na webových stránkách obcí s rozší�enou 

p�sobnosti pat�ily následující služby: osobní a matri�ní doklady, živnostenská 

oprávn�ní, stavební povolení a sociální dávky. 

Graf 4.2 Základní on-line poskytované služby na webových stránkách obcí s rozší�enou p�sobností, 
srpen 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2009. Vlastní zpracování. 
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V p�ípad� osobních doklad�, konkrétn� se jednalo o pas a ob�anský pr�kaz, 

byla nalezena informace o �ešení dané životní situace u 95 % ú�ad�. Zhruba 3 % 

ú�ad� umož	uje ob�anovi stažení formulá�e ze svých stránek. Maximální dosažený 

stupe	 je tedy 2, což je dáno skute�ností, že v p�ípad� vy�ízení t�chto doklad� 

pot�ebujeme p�edložit žádost na originálním tiskopisu a doklady totožnosti.  

U matri�ních doklad� (rodný list, oddací list) lze vysledovat obdobnou 

situaci, nebo� v sou�asné dob� není možné vy�ídit žádost elektronickou cestou. 

Z celkového po�tu 205 obcí s rozší�enou p�sobnosti nabízí 148 ú�ad� informace 

o �ešení této problematiky na svých webových stránkách a 52 ú�ad� nabízí vzor 

formulá�e.  

Informace o živnostenských oprávn�ních poskytovalo 18 % ú�ad� 

a formulá�e ke stažení byly k dispozici u 80 % ú�ad�. Pouze v jediném p�ípad� 

umožnila obec s rozší�enou p�sobností dvousm�rnou interakci. 

V p�ípad� stavebních povolení poskytovalo pouze 10 % ú�ad� informaci 

o dané služb� a 92 % ú�ad� nabízelo formulá�e ke stažení. Dvousm�rnou interakci 

umožnily �ty�i obce s rozší�enou p�sobností. V roce 2008 jedna obec umož	ovala 

úplné elektronické podání o stavební povolení, v roce 2009 žádná obec s rozší�enou 

p�sobností.   

Informace o životní situaci sociální dávky poskytovalo 28 % ú�ad� a možnost 

stáhnout formulá� 69 % ú�ad�. V roce 2009 tuto ve�ejnou službu bylo možné vy�ídit     

on-line zp�sobem, což umož	ovaly dv� obce s rozší�enou p�sobností. Žádná obec 

neumož	ovala kompletní podání žádosti (stupe	 4). 

Výsledky pr�zkumu ukazují, že ú�ady obcí s rozší�enou p�sobností informují 

ob�any prost�ednictvím svých webových stránek o dané životní situaci a tyto stránky 

slouží jako informa�ní vazba ú�ad� s ob�anem. 

4.4.1.1 On-line poskytované služby obcí s rozší�enou p�sobností v Moravsko-

slezském kraji 

V Moravskoslezském kraji je k 1.1.2009 22 obcí s rozší�enou p�sobností. 

�eský statistický ú�ad vykazuje výsledky vybraných on-line poskytovaných služeb 

u t�chto obcí za srpen 2009. Na základ� aktualizace dat byly zjišt�ny následující 

skute�nosti, jenž jsou prezentovány v grafu 4.3. P�íloha �. 4 zobrazuje p�esné 

výsledky. 
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Graf 4.3 Základní on-line vybrané poskytované služby obcemi  s rozší�enou p�sobností MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: �eský statistický ú�ad, srpen 2008; vlastní aktualizace, srpen 2009. Vlastní zpracování. 

Informace o poskytované služb�, tj. osobní doklady, uve�ej	uje na svých 

webových stránkách 59 % obcí s rozší�enou p�sobností Moravskoslezského kraje. 

Pouze 27 % obcí umož	uje ob�anovi stáhnout si z webových stránek vzor formulá�e. 

O životní situaci matri�ní doklady neposkytuje informaci 18 % obcí 

s rozší�enou p�sobností, což jsou konkrétn� 4 obce, 59 % obcí podává informace  

o služb� a 23 % obcí s rozší�enou p�sobností má na svých webových stránkách 

formulá� ke stažení o této služb�.  

V rámci živnostenských oprávn�ní je již situace p�ív�tiv�jší, nebo� možnost 

stažení formulá�e poskytuje 73 % obcí s rozší�enou p�sobností, 18 % obcí poskytuje 

informace o dané služb� a 9 % obcí neposkytuje informace žádné. 

Tém�� ze 100 % poskytují obce s rozší�enou p�sobností možnost stažení 

formulá�e k získání stavebního povolení, což �iní 21 z 22 obcí s rozší�enou 

p�sobností.  

Necelé t�etina, tj. 27 % obcí s rozší�enou p�sobností, nabízí formulá�e ke 

stažení u životní situace zm�na adresy, 55 % obcí má informace uvedené na 

webových stránkách a 18 % neposkytuje informace o služb�.  

V rámci životní situace sociální dávky je u 73 % obcí nabídnuta možnost 

stažení formulá�e, 23 % obcí informuje o této životní situaci na svých webových 

stránkách. 

Výsledky ukazují, že maximální stupe	 interakce je v rámci životních situací 

obcí s rozší�enou p�sobností v Moravskoslezském kraji 2, tj. možnost stažení 
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formulá�e k životní situaci. Ke komplexnímu pojetí všech zkoumaných životních 

situacích pak 52 % obcí s rozší�enou p�sobností nabízí stupe	 interakce 2. 

4.5 E-government a e-governance 

Termín e-government je �asto zam�	ován, spojován s termínem 

e-governance. „Governance“ je širší koncept, který zahrnuje uspo�ádání institucí 

ve�ejné správy, rozhodovací procesy, zdroje pro implementaci a partnerství mezi 

ve�ejnou správou a ve�ejností (Bhatnagar, S. C.; 2004). E-governance (neboli 

elektronické vládnutí) je použití informa�ních a komunika�ních technologií ve�ejné 

správy ob�anskou spole�ností a politickými institucemi z d�vodu zapojení ob�an� 

prost�ednictvím dialog� a zp�tné vazby za ú�elem jejich vyšší ú�asti v  procesu 

governance. E-governance obsahuje dv� rozdílné, ale vzájemn� propojené dimenze: 

politickou a technickou (Fang, Z.; 2002). E-government (elektronická ve�ejná 

správa) je procesem reformy ve�ejné správy, sdílením informacím a poskytováním 

služeb ob�an�m. Specificky,  e-government spojuje informa�ní technologie (jako je 

Internet, mobilní technologie, atd.) za ú�elem transformace vztah� s ob�any, 

podnikatelskými subjekty a jednotlivými úrovn�mi ve�ejné správy. Tyto technologie 

mohou mít za následek �adu díl�ích dopad�: lepší poskytování služeb ve�ejné správy 

k ob�an�m, vylepšení vztah� v��i podnik�m a podnikatelským subjekt�m, zvýšení 

p�ístupu ob�an� k informacím nebo v�tší efektivitu v �ízení ve�ejné správy. 

Bovaird, T. (2005) definuje tyto koncepty následovn�: e-government 

znamená elektronické poskytování služeb, které jsou zajiš�ovány ve�ejným sektorem. 

E-governance ozna�uje elektronické využití všech ostatních aktivit vlády, nap�. 

ve�ejné volby, zajišt�ní pr�hlednosti a transparentnosti rozhodování v rámci 

ve�ejných institucí. 

Použití pojm� e-governance a e-government není dosud sjednoceno. Mnozí 

auto�i jej považují za synonymum (nap�. Hopkins, A73.; Nemec, J. a kol. (2008)), jiní 

definují výrazné odlišnosti (Bovaird, T.; Mele, V.74). Velmi �asto jsou v zahrani�ní 

literatu�e tyto termíny teoreticky odlišovány ve smyslu následujícího schématu 4.1: 

 

 

                                                 
73 POUR_KHOSROW, M. Practicing E-government. A global Perspektive. 2005.  s. 232. 
74 POUR_KHOSROW, M. Practicing E-government. A global Perspektive. 2005.  s. 44, s. 289. 
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E-GOVERNMENT E-GOVERNANCE 

GOVERNMENT GOVERNANCE 

Zam��ení se na služby 

Dominantním objektem ve�ejná správa 
Cílem zahrnout všechny potenciáln� dot�ené 
(„stakeholders“) 

Holistický p�ístup 

          Využití informa�ních a komunika�ních technologií nižšího stupn�  

Schéma 4.1Diference pojm� e-government a e-governance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: SAKOWICZ, M. How to evaluace e-government? Different Methodologies and Methodes. 
2003. In ŠPA�EK, D., ŠPALEK, J. Informa�ní systémy ve ve�ejném sektoru. 2004. 
 

V praktické aplikaci informa�ních technologií tyto pojmy nejsou výrazným 

zp�sobem rozlišeny, což i vyplývá z formulací informa�ních politik jednotlivých 

stát�.  

Pojetí e-governmentu dle autorky 

„E-government prostupuje všemi sférami, do kterých ve�ejná správa 

ingeruje (tzn., že pokrývá v�cný zám�r p�sobnosti ve�ejné správy – 

celospole�enskou rovinu, národohospodá�skou rovinu a ve�ejný sektor, 

avšak je nutná provázanost tohoto systému), kdy dochází k zefektivn�ní 

interních a externích operací prost�ednictvím dálkového p�ístupu75 v rámci 

vztahu jednotlivých úrovní ve�ejné správy, ob�ana, neziskového sektoru 

 a podnikatelské sféry. E-government zahrnuje dv� oblasti vazeb - vazbu, 

která je zam��ena na poskytování elektronických ve�ejných služeb 

ve�ejnosti, podporu komunika�ních kanál� s okolím, nap�. pomocí 

webového p�ístupu a dále vazbu, která zahrnuje aspekty usilující o podporu 

komunika�ních proces� a proces� vým�ny dat v rámci ve�ejné správy  

a o komunikaci uvnit� daného systému“. 

                                                 
75 Pojem dálkový p�ístup je chápán ve smyslu zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech 
ve�ejné správy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tzn. dálkovým p�ístupem dle § 2 odstav. 15 písmene o, 
je p�ístup do informa�ního systému prost�ednictvím telekomunika�ního za�ízení. 

Využití informa�ních a komunika�ních technologií vyššího stupn� (nap�. Internet) 
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5 HODNOCENÍ VE�EJNÉ SPRÁVY A P�ÍSTUP	 OB�AN	 Z HLEDISKA 

VYUŽITÍ INFORMA�NÍCH TECHNOLOGIÍ 

Hodnocení fungování ve�ejné správy je velice t�žké, nebo� jak již bylo 

zmín�no v kapitole t�etí, ve�ejná správa v obecném pojetí spl	uje charakteristické 

vlastnosti �istých ve�ejných statk�, p�i�emž se z ekonomického pojetí jedná 

o ve�ejné služby. Hodnocení tedy kv�li t�mto charakteristikám m�že probíhat 

zejména na základ� subjektivních indikátor�, které vyjad�ují postoje obyvatel (nap�. 

v rámci spokojenosti ob�an� s poskytovanými službami, d�v�ra v instituce ve�ejné 

správy).  

Hodnocením ve�ejné správy se zabývá mnoho mezinárodních institucí, 

zejména OSN (jedná se o klasifikaci Classification of the Function of Government), 

Eurostat, Economist Inteligence Unit, Social and Cultural Planning Office.  

V rámci hodnocení ve�ejné správy se �asto vychází z tradi�ního p�ístupu, 

který je zam��en na vstupy (zejména finan�ní, lidské zdroje), procesy (d�ležitou 

sou�ástí proces� je rovn�ž využití informa�ních technologií ve ve�ejné správ�) 

a výstupy ve�ejné správy.  

Jedním ze zdroj� dat hodnocení správy je projekt Governance Matters 

Sv�tové banky. V jejím pojetí je kvalita správy vymezena jako soubor vzájemn� 

propojených hledisek, a to procesu, kontroly a obm�ny vlády; dále schopnost vlády 

správn� formulovat a realizovat politiku a respekt ob�an� a státu k institucím, které 

ur�ují jejich vzájemné ekonomické a sociální vztahy. 

„Sv�tové banka tato hodnocení zpracovává ve dvouletých intervalech a p�i 

hodnocení jsou použity dvojice agregovaných ukazatel�, které zahrnují 352 díl�ích 

ukazatel� získávaných z celkem 37 zdroj� od 31 organizací s mezinárodním prvkem. 

Je nezbytné podotknout, že p�i srovnání v �ase i mezi zem�mi jsou zdrojem ve v�tšin� 

p�ípad� m�kká data, tudíž jejich interpreta�ní schopnost má spíše zkreslující 

charakter a poskytuje prostor pro širší vysv�tlení“76. 

Z d�vodu zam��ení diserta�ní práce bude text zacílen práv� na procesy, resp. 

na poptávku ob�an� po elektronických ve�ejných službách a následn� na nabídku.  

 

                                                 
76 ŽÁK, M. Kvalita správy: hodnocení a m��ení. 2005. s. 7. 
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5.1 Orgány ve�ejné správy �R nabízející on-line služby na webových stránkách 

Informace k životním situacím se nacházejí na v�tšin� webových stránek 

orgán� ve�ejné správy, tyto informace poskytuje 89 % organiza�ních složek státu, 

všech 13 krajských ú�ad� a 93 % všech obcí majících vlastní webové stránky. 

Pom�rn� �asto nabízenou službou bylo k 31.12.2008 i poskytování formulá�e 

ke stažení, ten m�lo na svých stránkách umíst�no 64 % organiza�ních složek státu, 

100 % krajských ú�ad�, 42 % obcí. Z hlediska velikostních kategorií obcí mající 

webovou stránku došlo v pr�b�hu let 2007 a 2008 k nár�stu podílu obcí nabízejících 

formulá� ke stažení. U obcí s nejvíce obyvateli byl zjišt�n nejvyšší podíl (95 %), 

s ubývajícím po�tem obyvatel obcí klesal i podíl t�chto obcí nabízejících na svých 

webových stránkách formulá� ke stažení. Obce s mén� než 500 obyvateli nabízely 

formulá� ke stažení ve 30 %. 

Mén� �astou službou nabízenou na webových stránkách orgán� ve�ejné 

správy byla v roce 2008 možnost vypln�ní formulá�� on-line zp�sobem. Tuto službu 

konkrétn� nabízelo 38 % organiza�ních složek stát�, 77 % kraj� a 10 % všech obcí.     

Úplné elektronické podání umož	ovalo prost�ednictvím svých webových 

stránek 48 % organiza�ních složek státu, 69 % kraj� a 9 % obcí, jak je patrné z grafu 

5.1. Podíl obcí nabízejících tento stupe	 interakce byl v jednotlivých velikostních 

kategoriích mezi 7 % (obce s mén� než 500 obyvateli) a 20 % (obce ve velikostní 

kategorii 5000 – 19999 obyvatel). 

Graf 5.1 Orgány ve�ejné správy nabízející on-line služby na webových stránkách, k 31.12.2008 (% 
orgán� ve�ejné správy s webovými stránkami) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2009. Vlastní zpracování. 
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5.2 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ� 

V roce 2009 provedl �eský statistický ú�ad šet�ení zam��ené na používání 

internetu ve vztahu k ve�ejné správ�. Celkov� používá takto internet 25 % všech 

jednotlivc� starších 16 let (což je 44 % všech uživatel� internetu). V p�ípad� 

hodnocení obou pohlaví jsou podíly osob tém�� vyrovnané, tj. 27 % všech muž� 

a 24 % všech žen starších 16 let. Z grafu 5.2 vyplývá, že nejvíce využívají internet ve 

vztahu k ve�ejné správ� jednotlivci ve v�ku 35-44 let. V rámci vzd�lanostních skupin 

je nejvíce uživatel� internetu ve vztahu k ve�ejné správ� mezi vysokoškolskými 

vzd�lanými jednotlivci (48 %), dále mezi osobami s maturitním vzd�láním (28 %). 

Graf 5.2 Jednotlivci77 používající internet ve vztahu k ve�ejné správ�, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2009. Vlastní zpracování. 

5.3 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ� podle typu 

provád�né �innosti 

Nej�ast�jší �inností, kterou jednotlivci na internetu ve vztahu k ve�ejné správ� 

provád�li, bylo vyhledávání informací, tuto �innost uvedlo 17 % uživatel� internetu 

v roce 2009. Zde dochází k nár�stu oproti roku 2006 o 2 % a oproti roku 2003 

o 14 %. Stahování formulá�� ze stránek ve�ejné správy provád�lo 8 % uživatel�, 

rovn�ž tomu takto bylo v rámci komunikace pomocí e-mailu. Formulá� on-line 

vyplnilo pouhých 4 % uživatel� starších 16 let. Údaje prezentuje graf 5.3. 

 
                                                 
77 Podíl na celkovém po�tu jednotlivc� ve v�ku 16+ v dané socio-demografické skupin�. 
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Graf 5.3 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ� podle typu provád�né �innosti, 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2009. Vlastní zpracování. 

5.4 Jednotlivci78 používající internet ve vztahu k ve�ejné správ� podle ú�elu 

použití 

Nej�ast�ji provozovanou �inností na internetu ve vztahu k ve�ejné správ� dle 

grafu 5.4, kterou jednotlivci uvád�li, bylo vyhledávání informací. Na druhém míst� 

je stahování formulá�e a nejmén� �asto vypl	ují jednotlivci formulá� on-line. 

Graf 5.4 Jednotlivci používající internet ve vztahu k ve�ejné správ�, v posledních 3 m�sících podle 
ú�elu použití, 2. Q 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Eurostat, 2009. P�evzato z �eského statistického ú�adu. 
 

 

 

                                                 
78 Podíl na celkovém po�tu jednotlivc� ve v�ku 16+ v dané socio-demografické skupin�. 
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6 NÁSTROJE/ZP	SOBY KOMUNIKACE OBCÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE 

Komunikaci lze obecn� definovat jako p�enos informací od ur�itého jedince 

�i skupiny k ostatním subjekt�m. Komunikace je nástrojem koordinace, který 

ovliv	uje samotnou �innost koordinace. D�ležité je poukázat na r�zné sm�ry 

komunikace mezi subjekty a zejména na možnosti zp�tné vazby. „Podle Garnetta by 

vícestranná komunikace m�la zahrnovat koordinaci, sdílení informací, 

multidisciplinární �ešení problém� a vzájemnou emocionální podporu“79.  Vztahem 

koordinace a komunikace se zabýval Simon, H. A. (1971) ve své knize 

Administrative Behavior. Rozlišuje dva typy koordinace. Sebekoordinace (self-

coordination), kdy se jedná o situaci, kdy každý �len organizace m�že p�isp�t svou 

aktivitou k dosažení sledovaného cíle, v�tšinou pouhým pozorováním situace bez 

na�ízení, co kdo má d�lat. Dále koordinace tzv. vyššího stupn�, která se skládá ze t�í 

krok�: 1. vytvo�ení plán� chování/postoj� pro všechny �leny skupiny (nestanovení 

plán� pro každého �lena skupiny, ale vytvo�ení plánu pro všechny �leny organizace); 

2. p�enos relevantního množství informací daného plánu na jednotlivé �leny 

organizace a 3. snaha p�izp�sobit chování jednotlivých �len� organizace vzhledem 

k plánu, který byl vytvo�en. V rámci této koordinace je nezbytné rozlišovat soubor 

alternativ dostupných skupin� a soubor alternativ dostupných jednotlivým �len�m 

této skupiny. 

Zkoumáním komunikace se zabývá zejména v�dní obor sociologie. Podle 

Giddense, A. (2005) není sociologie pouze abstraktní v�dní obor, ale má významný 

praktický vliv na život jednotlivce ve spole�nosti. Sociologie �eší celou �adu 

problém�, které souvisí s povahou sociálních interakcí a lidskou spole�ností obecn�. 

Zabývá se nap�. pojmem organizace, globalizací, kulturou a jedincem. Komunikace 

je touto v�dní disciplínou pojímána jako základ sociálních interakcí, na druhou 

stranu rozvoj elektronické komunikace odd�luje komunikaci od p�ímého kontextu 

sociálních vztah� a p�sobí vznik dalších pohled� na komunikaci ve spole�nosti. Je 

z�ejmé, že nar�stající využívání po�íta�� a systém� elektronické komunikace bude 

mít dlouhodobý dopad na kvalitu a hodnotu komunikace ve spole�nosti. V sou�asné 

dob� jsou tyto nástroje do pracovního procesu spíše integrovány, než aby jej 

                                                 
79 STILLMAN, R. J. Public Administration: Concept and Cases. 2005. s. 262. 
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nahrazovaly. S ur�itostí lze konstatovat, že informa�ní technologie se budou nadále 

velmi rozvíjet a zasahovat do všech oblastí lidského života. „Není však p�íliš jasné, 

do jaké míry již žijeme ve spole�nosti, v níž jsou hlavním kapitálem ut�íd�né znalosti 

(informace)“80. 

6.1 Nástroje komunikace, jejich charakteristika 

Komunikace mezi subjekty je vždy spojena s ur�itými náklady 

a vynaloženým úsilím, které ob� komunikující strany vynakládají v závislosti na 

možném výnosu (Lechner, T.; 2008).  

Komunikace mezi ú�adem a ob�anem je možná jak v oblasti samostatné, tak 

p�enesené p�sobnosti obce, protože obecní ú�ady zde vystupují jednak jako výkonné 

orgány jiných orgán� obce (nap�. zastupitelstva), jednak jako samostatné orgány (p�i 

výkonu státní správy). 

Obecní ú�ady mají možnost komunikovat s ob�any r�znými formami 

komunikace. Tyto nástroje m�žeme rozd�lit do dvou skupin z pohledu jednotlivých 

sm�r� komunikace. Mezi jednostranné nástroje lze za�adit nap�. ú�ední desku, 

elektronickou ú�ední desku, místní rozhlas, periodika, klasickou podatelnu. 

Oboustrannými nástroji jsou myšleny nástroje jako telefonický �i osobní kontakt, 

poštovní korespondence, elektronická korespondence a s ní spojené datové schránky 

aj.  

Další pohled na d�lení zp�sob� komunikace je na formální 

a neformální komunikaci. Formální komunikaci definujeme jako tu, která podléhá 

evidenci v podacím deníku podle zákona �. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 646/2004 Sb., o podrobnostech 

výkonu spisové služby. Tzn., že zde pat�í komunikace prost�ednictvím služeb �eské 

pošty, s.p.; osobní doru�ení, doru�ení ve�ejnou vyhláškou, ústní podání do protokolu; 

doru�ení elektronickou formou komunikace (elektronická pošta, fax, atd.). 

Neformální komunikace zahrnuje další možné zp�soby komunikace obecního ú�adu 

s ob�any, nap�. místní rozhlas, tiskoviny.  

Komunikace ú�adu s ob�anem je dána jeho duálním postavením. Ú�ady jsou 

v pozici jak p�íjemc� informací, tak zejména poskytovatel� informací. Auto�i 

Dewatripont, M. a Tirole, J. ve svém �lánku Modes of Communication (Journal of 
                                                 
80 GIDDENS, A. Sociologie. 2005. s. 494. 
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Political Economy, 2005) zvažují ekonomický pohled modelující komunikaci jako 

problém morálního hazardu v týmech, ve kterém poskytovatel i p�íjemce volí r�zná 

úsilí pro vzájemnou komunikaci.  

A) Jednostranné nástroje 

A1) Ú�ední deska, elektronická ú�ední deska 

Ú�ední deska je nástrojem komunikace obecního ú�adu s ve�ejností 

a napl	uje princip otev�enosti81. Již zrušený § 112 zákona o obcích stanovil 

povinnost, aby ú�ední deska obecního ú�adu byla umíst�na na míst�, které musí být 

ve�ejn� p�ístupné zpravidla po 24 hodin denn�. Ú�ední deska se zpravidla umis�uje 

na budov�, v níž má své sídlo obecní ú�ad (zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní 

novely �. 311/2002 Sb., s ú�inností od 1.1.2003). Do konce roku 2002 zákon 

o obcích dobu p�ístupnosti ú�ední desky nestanovil („§ 112 - obecní ú�ad z�izuje 

ú�ední desku, která je umíst�na na míst�, které musí být ve�ejn� p�ístupné. Ú�ední 

deska se zpravidla umis�uje na budov�, v níž má své sídlo obecní ú�ad“). 

S nabytím ú�innosti zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, musí každý správní ú�ad z�izovat i elektronickou verzi své ú�ední desky. 

Na elektronické ú�ední desce musí být uveden celý obsah písemností a dále datum 

vyv�šení dokumentu na ú�ední desku, datum sejmutí písemností z ú�ední desky. 

V p�ípad� obcí se na ú�ední desce obligatorn� uve�ej	ují nap�. obecn� závazné 

vyhlášky, na�ízení obce, uzav�ené ve�ejnoprávní smlouvy, oznámení o míst�, dob� 

a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce, apod. Pokud obec tuto 

povinnost nem�že naplnit, uzav�e dle § 26 odst. 3a § 160 zákona �. 500/2004 Sb., 

správní �ad, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ve�ejnoprávní smlouvu s obcí s rozší�enou 

p�sobností, v jejímž správním obvodu má sídlo. Nedojde-li k uzav�ení této smlouvy, 

krajský ú�ad rozhodne, že tuto povinnost bude vykonávat pov��ený obecní ú�ad, do 

jehož správního obvodu obec pat�í. Vedení elektronické ú�ední desky je považováno 

za výkon p�enesené p�sobnosti. Pro rok 2006 (nabytí ú�innosti zákona �. 500/2004 

Sb.) byla pom�rná �ástka na pln�ní povinností v souvislosti s vedením elektronické 

                                                 
81 Princip otev�enosti správy vyjad�uje skute�nost, kdy adresáti ve�ejné správy mají zajišt�n p�ístup 
k informacím ve�ejné správy (ú�ad umožní osobám nahlížet do všech ú�edních dokument� v mí�e, 
jakou dovoluje ochrana osobních údaj�, ochrana utajovaných skute�ností nebo jiné zákonné limity, 
dále ú�ední deska ú�adu je snadno dostupná, z�eteln� ozna�ená a p�ehledn� �len�ná). 



77 

ú�ední desky stanovena pro obec ve výši 200 K�/m�síc. Pro rok 2009 je tato �ástka 

obsažena p�ímo v navýšeném p�ísp�vku na výkon p�enesené p�sobnosti. 

Je podstatné, aby informace na „kamenné“ ú�ední desce byly totožné 

s informacemi uve�ejn�nými na elektronické ú�ední desce. 

A2) Místní rozhlas 

Místní rozhlas lze využít zejména v menších obcích. Jeho nejv�tší nevýhodou 

je, že nedokáže informovat ob�any, kte�í jsou mimo domov. Místní rozhlas se 

zpravidla provozuje ve všech integrovaných �ástech obce. Rozhlasem se oznamují 

informace r�zného druhu, nap�. sportovní, kulturní akce, pozvání na jednání 

zastupitelstva obce, výluky elektrické energie. P�i zajišt�ní varovného signálu na 

území �R má nesporn� sv�j význam. 

A3) Klasická podatelna 

Klasickou podatelnu m�žeme definovat jako p�íjemce pošty od poštovního 

doru�ovatele. V prvé fázi dochází p�íslušným pracovníkem k ov��ení obálek, zda 

jsou adresovány p�íslušnému ú�adu (nap�. nejedná-li se o reklamní létáky �i jiné 

nežádané dokumenty). Pokud je podání p�ijato, dochází k potvrzení doru�enky 

podpisem a razítkem ú�adu. Následné kroky jsou tyto: otev�ení obálky 

a zkontrolování obsahu, opat�ení pošty otiskem podacího razítka, zápis pošty do 

informa�ního systému spisové služby a p�edání pošty k vy�ízení pomocí vnit�ního 

informa�ního systému daného ú�adu.  

A4) Tiskoviny 

Obce vydávají tiskoviny, periodika bu� samostatn� �i v rámci jejich 

p�ísp�vkové organizace nebo organiza�ní složky (výjime�n�). R�zná periodika, 

tiskoviny jsou vydávána bu� s ur�itou pravidelností nebo podle jejich pot�eby sd�lit 

informace ob�an�m. Tyto tiskoviny jsou chápány za cenný zdroj informací jak pro 

ob�any územního samosprávného celku, tak pro pracovníky obecních ú�ad� 

a p�ísp�vkových organizací obcí. Periodika jsou zpravidla poskytována bezplatn�, ale 

samoz�ejm� se mohou prodávat �i dostávat v rámci p�edplatného. 

A5) Infokiosky 

Infokioskem se rozumí podle Lukáše, M. (2000) sada technických za�ízení 

s jednoduchým a atraktivním ovládáním umož	ující individuální a samoobslužný 
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p�ístup k vybraným informacím ve�ejné správy v duchu zachování principu její 

p�ív�tivosti. Jedná se o terminál umíst�ný na ve�ejném míst�, obstarávající 

nep�etržitý p�enos informací k ob�anovi, rozsah informací záleží na správci. Lze 

získat informace týkající se ve�ejné správy, dopravy, kultury a další. Zavedením 

infokiosk� se zpravidla o�ekávají následující efekty: p�iblížení informací ve�ejné 

správy, zkrácení �asu p�i vyhledávání a aktualizaci informací na ú�adu, zkrácení 

doby pr�b�hu správních akt�, atd. Podle statistik �eského statistického ú�adu 

provozovalo informa�ní kiosky k 31.12.2008 celkem 8 % obcí. Pouze 4 % obcí 

s mén� než 500 obyvateli provozovaly informa�ní kiosky. 

A6) Internetové stránky 

Zásadním nástrojem pro otev�enou komunikaci ú�adu s ve�ejností jsou 

internetové stránky. V p�ípad� internetových stránek obce se uplat	uje všep�ítomný 

princip otev�enosti. Na t�chto stránkách m�žeme nalézt zápisy z jednání 

zastupitelstva obce, podkladové materiály, základní informace o obci, historii. 

Mnohé internetové stránky obcí nabízejí i možnosti diskuze. Kvalitní internetové 

schránky spl	ují t�i základní funkce – informativní (p�inášejí uživatel�m maximální 

množství ov��ených a aktuálních informací týkající se správy obce, zejména 

vykonávaných agend), interaktivní (on-line servis, tj. formulá�e ke stažení, podávání 

žádosti, vy�izování konkrétních dotaz�, apod.) a prezenta�ní (cizojazy�né mutace, 

telefonní seznam pracovník� ú�adu, mapy, atd.). 

B) Oboustranné nástroje 
 

B1) Telefonický kontakt 

Telefonická komunikace je základním typem komunikace využívaná 

jednotlivými správními ú�ady mezi sebou i ú�ady ve styku s okolím, zejména 

s ob�any. Tento nástroj komunikace odstra	uje prostorové bariéry, avšak poskytuje 

minimální d�v�ryhodnost. 

B2) Poštovní korespondence 

Poštovní styk má svou historii a jeho princip se tém�� nezm�nil, tj. p�edává 

písemnosti v podob�, v jaké ji pisatel p�ipravil. Podle Foretové, V. a Foreta, M. 

(1996) pat�í dopisy k mimo�ádn� finan�n� a �asov� náro�ným formám komunikace. 

�eská pošta, s.p. jako držitel poštovní licence podle zákona �. 29/2000 Sb., vychází 



79 

z podmínek stanovených zákonem �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a dalších zákon�. Podle ceníku základních a dopl	kových služeb, které 

nabízí, m�žeme tyto služby rozd�lit do následujících kategorii: oby�ejná pošta, 

doru�ená pošta, doru�ená pošta s dodejkou, doru�ená pošta s dodejkou do vlastních 

rukou a další služby �eské pošty. Mezi další služby �adíme komunikaci ve smyslu 

posílání balík�, cenných psaní, mezinárodních doru�enek apod., které však nepat�í 

k b�žné �i obvyklé komunikaci ob�ana s ú�adem. Poštovní korespondence 

samoz�ejm� velice úzce souvisí se spisovou službou a rovn�ž s podatelnou. 

B3) Informa�ní systém, spisová služba 

Nezanedbatelným prost�edkem jsou rovn�ž vnit�ní nástroje ú�adu. Mezi 

takové m�žeme považovat vlastní informa�ní systém a spisovou službu. Podle  

§ 63 odst. 2 zákona �. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, mají povinnost vykonávat spisovou službu všechny obce  

s pov��eným obecním ú�adem a obce se stavebním nebo matri�ním ú�adem a dále 

m�stské �ásti nebo m�stské obvody územn� �len�ných statutárních m�st a m�stské 

�ásti hlavního m�sta Prahy, na n�ž byla statutem p�enesena alespo	 �ást p�sobnosti 

obce s pov��eným obecním ú�adem nebo p�sobnosti stavebního ú�adu anebo 

matri�ního ú�adu. Ostatní obce a m�stské �ásti vykonávají p�íslušné povinnosti 

pouze v omezeném rozsahu daném § 64 až 68 zmín�ného zákona. Všechny ú�ady 

územních samosprávných celk� tak musí vést alespo	 podací deník, jehož náležitosti 

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

Dokument v rámci spisové služby je v prvé fázi identifikován a následn� 

p�edán danému ú�edníkovi k vy�ízení. Vedení informa�ních systém� obcí je výchozí 

podmínkou pro dostupnost a rychlost p�i zpracovávání informací. Mají-li obce vést 

r�zné evidence, seznamy, matriky a další informa�ní systémy v elektronické podob�, 

musí tak být stanoveno zákonem nebo alespo	 na jeho základ�. Významná je novela 

zákona �. 365/2000 Sb., (�. 81/2006 Sb.), která ukládá všem správc�m �i 

provozovatel�m informa�ních systém� ve�ejné povahy a vedených v elektronické 

podob� povinnost vydávat výpisy z t�chto systém�. Pro pot�eby praxe je nezbytné, 

aby ov��ené výstupy obcí byly i ve�ejnou listinou. Navíc, vydávání ov��ených 

výstup� je zdrojem p�íjm� pro danou obec, protože se za n� platí správní poplatky 

(podle zákona �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�). 
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B4) E-mail 

Elektronická pošta je nástrojem, díky n�hož se dostávají doru�ené zprávy 

mezi uživatele, p�i�emž rychlost p�edání informace není tém�� závislá na vzdálenosti 

mezi uživateli. Elektronická pošta nevyžaduje sou�asnou p�ítomnost odesílatele 

i p�íjemce informace. Nebezpe�í této komunikace je dáno nevyžádanými zprávami, 

zavirovanými e-maily. Proto je nutné chránit po�íta� vhodnými antivirovými 

programy. 

B5) SMS zprávy 

Jedná se o hromadné zasílání SMS zpráv na mobilní telefony p�íjemc�. Tento 

nástroj umož	uje informovat ob�any dané obce na základ� p�edem definovaných 

skupin adresát�. Významná oblast této služby se jeví v p�ípad� mimo�ádných 

a krizových událostí. 

 B6) Elektronická podatelna 

Elektronické podatelny jsou provozovány podle § 11 odst. 3 zákona  

�. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, od 

1. �íjna 2001 a jsou upraveny následujícími legislativními normami:  

� zákon �. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, 

� vyhláška �. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, 

� na�ízení vlády �R �. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon �. 227/2000 Sb., 

o elekronickém podpisu.  

Každý správní ú�ad by m�l mít funk�ní elektronickou podatelnu. Nicmén� 

o�ekávaný nár�st elektronické komunikace prost�ednictvím elektronických podatelen 

se neuskute�nil. Typický scéná� minulých let byl následující: 

„Obec si splnila svou zákonnou povinnost realizováním elektronické 

podatelny a ohlášením její adresy Ministerstvu informatiky �R prost�ednictvím 

elektronicky podepsaného e-mailu. Následn� pov��ený ú�edník kontroloval 

p�icházející zprávy, které byly pouze nevyžádanou reklamní poštou, až mu po roce 

vypršela platnost kvalifikovaného certifikátu. Protože za tu dobu obec nedostala ani 

jedno skute�né elektronické podání opat�ené zaru�eným elektronickým podpisem, 



81 

nem�l nikdo zájem o obnovu certifikátu a posléze i elektronická adresa p�estala být 

aktivní“.82 

Základem elektronické podatelny je p�íjem datové zprávy fyzických 

a právnických osob. Prost�ednictvím t�chto podání tyto osoby uplat�ují a chrání svá 

práva a právem chrán�né zájmy, upozor�ují na nedostatky v postupech jiných 

fyzických a právnických osob nebo orgán� ve�ejné správy; podávají návrhy 

a podn�ty k provedení ur�itých úkon� správní povahy a realizují �adu dalších 

�inností, se kterými se orgány ve�ejné právy musí náležit� vypo�ádat, tj. �ádn�, v�as 

a hospodárn� tato podání vy�ídit83.  

Elektronická podatelna umož	uje ob�anovi komunikovat se správním ú�adem 

elektronickou poštou nebo prost�ednictvím technického nosi�e dat.  

Každé podání (žádost, návrh, požádání) lze uskute�nit vedle písemné formy 

a ústn� do protokolu, plnohodnotn� také v elektronické podob� podepsané 

zaru�eným elektronickým podpisem (elektronický podpis jednozna�n� spojený 

s podepisující osobou umož	ující její identifikaci ve vztahu k datové zpráv�). 

Elektronické podání je možné u�init i bez zaru�eného elektronického podpisu; 

takové podání však není relevantní a musí být do p�ti dn� potvrzeno písemn�, ústn� 

do protokolu nebo elektronickým podpisem. Pokud obec není schopna zajistit 

p�ijímání podání v elektronické podob�, musí uzav�ít ve�ejnoprávní smlouvu s obcí 

s rozší�enou p�sobností o provozování elektronické podatelny.  

Na základ� elektronického podání lze nap�. vy�ídit: podn�ty (§ 42 zákona 

�. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�); stížnosti (§ 175 zákona 

�. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�); stížnosti na výkon 

samostatné p�sobnosti územních samosprávných celk� (zákon �. 128/2000 Sb., 

o obcích, zákon �. 129/2000 Sb., o krajích, zákon �. 131/2000 Sb., o hlavním m�st� 

Praha); žádosti o informace (zákon �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 

k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�); podání (§ 37 zákona �. 500/2004 Sb., 

správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 

První krokem p�i vyhodnocení podání je posouzení, zda je p�íslušný orgán 

ve�ejné správy kompetentní k jeho vy�ízení. Dalším krokem je posouzení 

obsahových a formálních náležitostí. O výsledku podání je zaznamenán stav 

                                                 
82 LECHNER, T. Ekonomika elektronické podatelny. 2007. 
83 Metodická pom�cka pro malé obce. Podání ve ve�ejné správ�. 
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dokumentu, informace o p�id�lení eviden�ního �ísla podatelnou a následn� �ísla 

jednacího spisovou službou. Toto jsou p�itom identifikátory, prost�ednictvím kterých 

m�že ob�an žádat na ú�adu dopl	ující informace o své žádosti. Elektronické podání 

je otev�eným nástrojem komunikace, nebo� podání m�že u�init kdokoliv, aniž p�ed 

tím u�iní jakékoliv jiné kroky.  

Jako nevýhodu elektronických podatelen lze zmínit, že nestanovují garanci 

doru�ení elektronických dokument� a v mnoha p�ípadech p�es elektronické 

podatelny p�ijdou dokumenty, které nejsou ú�edníky obecních ú�ad� identifikovány 

jako elektronická podání. Rovn�ž po�et obecních ú�ad� provozující funk�ní 

elektronickou podatelnu je v sou�asné dob� nízký, k 31.12.2008 bylo evidováno 

�eským statistickým ú�adem pouze 31 % funk�ních elektronických podatelen. Tuto 

skute�nost ilustruje p�íloha �. 5. 

Celkové náklady na elektronickou podatelnu se skládají z po�izovacích 

náklad� a náklad� na provoz, které je možné rozd�lit na fixní a variabilní, jenž mají 

vliv na množství p�ijatých elektronických podání. Po�áte�ní náklady obsahují jednak 

náklady související s po�ízením po�íta�e, programovým vybavením a školením 

ú�edník� neboli obsluhy. Je z�ejmé, že provoz elektronické podatelny není bez 

p�ipojení výpo�etní techniky k internetu možný. Avšak z hlediska ekonomické 

analýzy elektronické podatelny by bylo zkreslující tento náklad zahrnovat do 

celkových po�áte�ních náklad� na z�ízení elektronické podatelny a to z d�vodu, že 

p�ipojení k internetu je spojeno i s dalšími nástroji elektronické komunikace. Dále je 

nutno zahrnout do po�áte�ních variabilních náklad� rovn�ž mzdové náklady 

ú�edníka vynaložených na den práce, který vy�izuje podání skrze elektronické 

podatelny. 

Celkové provozní náklady elektronické podatelny se skládají z provozních 

náklad� + koeficientu neúsp�šnosti elektronické podatelny x mzdové náklady 

ú�edníka odpovídající �asové náro�nosti p�íjmu jedné elektronické zásilky84. 

Koeficient neúsp�šnosti m�žeme ur�it jako podíl všech p�ijatých zásilek ku 

po�tu skute�ných zásilek. �ím blíže je tento koeficient �íslu jedna, tím je p�íjem 

elektronických podání správný, jedná se o zpracování elektronických zásilek, která 

jsou skute�nými podáními podle platné legislativy. Koeficient rovný nule znamená, 

                                                 
84 Blíže LECHNER, T. (2007). 
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že elektronická podání nemají charakter skute�ných elektronických podání a více 

�asu se plýtvalo �tením jiných zpráv. 

B7) Datové schránky 

Zákonem �. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokument�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�85, mají jednotlivé orgány ve�ejné správy 

povinnost komunikovat prost�ednictvím své datové schránky a provád�t 

autorizovanou konverzi dokument�.  

Datová schránka je zákonem �. 300/2008 Sb., v § 2 definována jako 

elektronické úložišt�, které je ur�eno k doru�ování orgán�m ve�ejné moci 

a k provád�ní úkon� v��i orgán�m ve�ejné moci. Za orgány ve�ejné moci se ve 

smyslu § 1 odts. 1 zákona �. 300/2008 Sb. považují státní orgány, orgány územních 

samosprávných celk�, Pozemkový fond �eské republiky i jiné státní fondy, 

zdravotní pojiš�ovny, �eský rozhlas, �eská televize, samosprávné komory z�ízené 

zákonem, notá�i a soudní exekuto�i. Jedná se o komunikaci prost�ednictvím datových 

schránek orgán� ve�ejné moci v��i fyzickým osobám a právnickým osobám, dále 

o elektronické úkony mezi orgány ve�ejné moci navzájem. 

Tento zákon upravuje: 

� elektronické úkony orgán� ve�ejné moci (§ 1 odst. 1) v��i fyzickým osobám 

a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických 

osob v��i orgán�m ve�ejné moci a elektronické úkony mezi orgány ve�ejné 

moci navzájem prost�ednictvím datových schránek, 

� informa�ní systém datových schránek, 

� autorizovanou konverzi dokument�. 

Zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace86. 

Používání datových schránek je výše uvedeným zákonem nastaveno bu� 

povinn� (obousm�rná komunikace orgán� ve�ejné moci mezi sebou, komunikace 

                                                 
85 Zákon �. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument� byl 
publikován ve Sbírce zákon� dne 19. srpna 2008 a nabyl ú�innosti 1. �ervence 2009. Novelou zákona 
�. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument�, vzniklo tzv. 
p�echodné období, které od 1. �ervence 2009 umožní p�ihlášení do datové schránky, ale nikoli její 
aktivaci. K té m�že dojít pozd�ji, nejpozd�ji však do 1.11.2009. 
86 Podle zákona �. 412/2005 Sb., o ochran� utajovaných informací a o bezpe�nostní zp�sobilosti, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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právnických osob zapsaných v obchodním rejst�íku) nebo nepovinn� (komunikace 

fyzických osob v��i orgán�m ve�ejné moci).  

Datové schránky se z�izují na žádost nebo ze zákona. Tedy všem obcím 

a kraj�m je ze zákona z�ízena jediná datová schránka. V územn� z�ízených 

statutárních m�stech a v hlavním m�st� Praha bude z�ízená datová schránka pro 

každou m�stskou �ást nebo m�stský obvod. P�ístup do datových schránek je �ešen 

p�es webový portál nebo p�es rozhraní spisové služby. K identifikaci datové 

schránky slouží identifikátor, který je pro každou datovou schránku jedine�ný a není 

zam�nitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány ve�ejné moci. 

Novela zákona �. 190/2009 Sb. zavádí rovn�ž dodávání dokument� fyzických 

osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prost�ednictvím datových 

schránek. Toto ustanovení nabude ú�innosti od 1.1.2010, p�i�emž od tohoto data 

bude možné posílat pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení. Od 1.7.2010 již 

m�že být v�cný obsah dokument� vložených do datových schránek libovolný87. 

Datové schránky z�izuje a spravuje Ministerstvo vnitra �R a je možné si je 

za�ídit na jednotlivých pracovištích Czech POINT�.  

Zákon po�ítá se skute�ným tokem informací prost�ednictvím využití 

datových schránek. Problematika doru�ování dokument� je �ešena v § 17 zmín�ného 

zákona. § 17 odst. 1: „Umož�uje-li to povaha dokumentu, orgán ve�ejné moci jej 

doru�uje jinému orgánu ve�ejné moci prost�ednictvím datové schránky, pokud se 

nedoru�uje na míst�. Umož�uje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba 

nebo právnická osoba zp�ístupn�nou svou datovou schránku, orgán ve�ejné moci 

doru�uje dokument osob� prost�ednictvím datové schránky, pokud se nedoru�uje 

ve�ejnou vyhláškou nebo na míst�“. Ministerstvo vnitra �R za ú�elem správy 

informa�ního systému datových schránek bude využívat údaje, které jsou vedeny 

v Informa�ním systému evidence obyvatel, jak pro státní ob�any �eské republiky, 

tak pro cizince.  

Postup p�i provád�ní autorizované konverze dokument�88 (§ 22 odst. 1), tj. 

                                                 
87 „Není moc jasné, pro� tato legisvakance, když stejn� není možné kontrolovat, co a kdo si 
prost�ednictvím datových schránek posílá; zákon správci a provozovateli systému výslovn� zakazuje 
seznamovat se s obsahem schránek jiných subjekt�.“ SMEJKAL, V. Právní rádce �. 7/2009. 
88 Typy autorizované konverze: Konverze na žádost – bude provád�ná na kontaktních místech ve�ejné 
správy (Czech POINT). Konverze na žádost je zpoplatn�na: 30 K� za každou zapo�atou stránku 
(zm�na zákona o správních poplatcích). Konverze z moci ú�ední – bude provád�ná orgány ve�ejné 
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úplné p�evedení dokumentu v listinné podob� do dokumentu obsaženého v datové 

zpráv�, ov��ení shody obsahu t�chto dokument� a p�ipojení ov��ovací doložky je 

popsán v § 24 výše uvedeného zákona. N�které dokumenty konverzovat nelze (§ 24 

odst. 5 zákona) a také nelze p�evést do elektronické podoby trojrozm�rné p�edm�ty 

nebo dokument, který není ve formátu podporovaném Informa�ním systémem 

datových schránek89 nebo se jedná o spustitelnou aplikaci (obvykle virus). 

Nebude to znamenat násilné zm�ny ve vnit�ních IS, které již mají jednotlivé 

organizace implementovány, ale p�jde o dokumentované rozhraní, ke kterému se 

budou moci IS organizací p�ipojovat pravd�podobn� prost�ednictvím webových 

služeb, tj. p�es ve�ejnou datovou sí� Internet. D�vodová zpráva k návrhu zákona 

konkrétn� vy�ísluje p�íslušné náklady, které dle propo�t� budou ve výsledku 

rozhodn� mnohem nižší než p�edpokládané úspory plynoucí ze zvýšení elektronické 

komunikace na úkor komunikace klasické90.  

Podle zákona �. 300/2008 Sb. p�i z�izování datových schránek nevzniká 

orgánu ve�ejné moci povinnost z�ídit zárove	 elektronickou spisovou službu. Pokud 

orgán ve�ejné moci vede spisovou službu elektronicky, musí spisovou službu 

uzp�sobit ke komunikaci s informa�ním systémem datových schránek. U malých 

obcí posta�í základní webové rozhraní datové schránky. Návrh novely zákona 

o archivnictví a spisové služb� však p�ináší povinnost zavedení spisové služby, 

u malých obcí se p�edpokládá pomoc z tzv. eGON center, která budou fungovat 

v rámci jednotlivých krajských ú�ad� a obcí s rozší�enou p�sobností. 

Datové schránky jsou uzav�eným systémem, nebo� podat podání 

elektronickou cestou do datové schránky ú�adu m�že pouze osoba, která má rovn�ž 

z�ízenou datovou schránku. Tato služba má garantované doru�ení, dochází 

k jednozna�né identifikaci odesílatele. Dále je podstatné, že úkon u�in�ný 

oprávn�nou osobou nebo pov��enou osobou prost�ednictvím datové schránky má 

stejné ú�inky, jako úkon u�in�ný písemnou formou a podepsaný odesílatelem.  

Cena datové zprávy byla ur�ena Smlouvou o provozování informa�ního 

systému datových schránek, kterou uzav�eli dne 27. února 2009 ministr vnitra 
                                                                                                                                          
moci pro výkon své p�sobnosti. Tento typ konverze je bezplatný, kdy subjekt provád�jící konverzi 
ov��í shodu výstupu se vstupem, p�ipojí k výstupu ov��ovací doložku. 
89 P�ípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou stanoveny ve vyhlášce 
�. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informa�ních systému datových 
schránek. 
90 LECHNER, T. N�které d�sledky zákona o e-governmentu pro m�stské a obecní ú�ady. 
Obec&finance �. 4/2008. s. 80-82. 
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a generální �editel �eské pošty, s. p. Cena za jednu transakci m�la kolísat viz tabulka 

6.1 podle velikosti, respektive podle objemu odeslaných zpráv v rámci ve�ejné 

správy.  

Tab. 6.1 Vývoj cen datové zprávy podle celkového po�tu datových zpráv (transakcí) doru�ených 
informa�ním systémem datových zpráv 

Po�et datových zpráv 
odeslaných orgány ve�ejné 

moci 
Cena s DPH v K� Bez DPH v K� 

0- 33 mil. 17,90 15,04 
33 – 66 mil. 15,90 13,36 

66 – 100 mil. 13,90 11,68 
100 – 123 mil. 11,90 10,00 
nad 123 mil. 9,90 8,32 

Zdroj: www.mvcr.cz. Vlastní zpracování. 

Z analýzy poštovní korespondence u vybraných obcí Moravskoslezského 

kraje v roce 2008 vyplývá, že po�et zásilek obecních ú�ad� ve vztahu k fyzickým, 

právnickým osobám a orgán�m ve�ejné moci byl v p�evážné mí�e (81 %) tvo�en 

oby�ejným dopisem. Je nezbytné poznamenat, že cena za poštovní služby se liší 

podle druhu zásilky (oby�ejný dopis 10 K�, doporu�ený dopis 26 K�, doporu�ený 

dopis s dodejkou 32 K� a doporu�ený dopis s dodejkou do vlastních rukou 38 K�). 

Proto je možné usuzovat, že úspora ve variabilních nákladech na doru�ování bude 

v prvních letech zejména u velkých ú�ad� v rámci institucí ve�ejné správy. 

Novelou �. 190/2009 zákona �. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokument�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, je stanoveno, že 

zprávy odesílané orgány ve�ejné moci budou hrazeny ze státního rozpo�tu.  

Lechner, T. (2009) se zabýval zp�soby formální komunikace ú�ad� územních 

samosprávných celk� v letech 2007-2008. Výzkum vycházel z rozboru dat 

poskytovaných elektronickými spisovými službami vybraných ú�ad� a byl zam��en 

na následující typy komunikace: osobní doru�ení, poštovní korespondence 

a elektronicky. Výb�rovým vzorkem se staly obce nad 500 obyvatel, které vedou 

spisovou službu v elektronické podob�. Celkem byly získány informace z 50 obcí. 

Z výzkumu vyplynulo, že v�tšina komunikace je realizována prost�ednictvím držitele 

poštovní licence, p�i�emž pro odchozí komunikaci je podíl poštovní komunikace 

vyšší (85 %) než pro p�íjem podání (59 %). Elektronická forma komunikace je 

využívána jen velmi málo, pouze 5 % všech podání p�ichází elektronickou cestou. 

Znamená to, že zavedení komunikace p�es datové schránky bude výraznou zm�nou 
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a posunem v pom�rném zastoupení komunika�ních prost�edk�, které m�že p�inést 

obci p�ibližn� 50% úsporu ve variabilních nákladech na doru�ování91. 

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby posílají datové 

zprávy výhradn� orgán�m ve�ejné moci a to zdarma. Právnické osoby, podnikající 

fyzické osoby a fyzické osoby, které budou posílat datové zprávy po 1.1. 2010 jiným 

právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám, budou 

hradit cenu zásilky stanovenou podle zvláštního p�edpisu. 

Financování ur�itých komponent� související s datovými schránkami je 

možné realizovat p�es strukturální fondy EU. Nap�. po�ízení kontaktních míst Czech 

POINT� a jejich dovybavení z hlediska datových schránek bude probíhat p�es 

opera�ní program: Integrovaný opera�ní program, prioritní osa: Zavád�ní ICT 

v územní ve�ejné správ�, název výzvy: E-government v obcích-Czech POINT. Obce 

a jimi z�izované a zakládané organizace mohou být žadateli o finan�ní podporu plné 

verze pracovišt� Czech POINT nebo upgrade již stávajícího pracovišt�. P�íjem 

žádosti byl ukon�en do 31. kv�tna 200992. Dále je možné žádat prost�edky 

z Integrovaného opera�ního programu Zavád�ní ICT v územní ve�ejné správ�, název 

výzvy: Technologická centra a elektronické spisové služby v území (blíže p�íloha 

�. 7). Srovnání atribut� datových schránek a elektronické podatelny dokumentuje 

tabulka 6.2. 

Tab. 6.2 Základní srovnání elektronické podatelny a datové schránky 

Atribut Elektronická podatelna Datová schránka 
Otev�enost/uzav�enost Otev�ený nástroj Uzav�ený nástroj 
Garance doru�ení Není zaru�ena Je zaru�ena 
Jednozna�ná identifikace 
odesilatele 

Pouze u elektronických 
podepsaných zásilek U všech podání automaticky 

Nebezpe�í nevyžádané pošty Vysoké Velmi nízké 

Možnost podat podání Neomezena Pouze pokud má osoba 
z�ízenu datovou schránku 

Povinnost p�ijímat podání 
prost�ednictvím tohoto nástroje 
pro orgány ve�ejné moci 

Dle na�ízení vlády a dalších 
zákon� 

Dle zákona �. 300/2008 Sb.                  
a dalších zákon� 

Povinnost prost�ednictvím 
tohoto nástroje odesílat 

Není, jen na žádost ú�astníka 
�ízení 

Je, pokud adresát má 
z�ízenou datovou schránku             
a tato je p�ístupná 

Finan�ní náro�nost pro fyzické 
a právnické osoby mimo orgány 
ve�ejné moci 

Po�ízení kvantifikovaného 
certifikátu 

P�i b�žném provozu bez 
p�ímých náklad� 

Zdroj: Lechner, T.; 2009. Vlastní zpracování. 

                                                 
91 LECHNER, T. (2009). 
92 Žádost o dotaci podalo více než 5 500 obcí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s finan�ními 
prost�edky obce obdržely do 31.7.2009. Blíže k žádosti p�íloha �. 6. 
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Zp�tná vazba 

D�ležitou podmínkou pro úsp�šnou komunikaci ú�ad� s ob�anem a napln�ní 

principu otev�enosti ve�ejné správy je následný systematický sb�r zp�tné vazby od 

ob�an�, tj. konzument� poskytovaných informací. Snaha o otev�ený p�ístup 

p�edstavuje komplex �inností, které jsou vykonávány v sounáležitosti. Tyto �innosti 

je vhodné mít zapracovány do vize ú�adu, kterou následn� p�íslušný ú�ad napl	uje. 

Sou�asn� platí, že tyto myšlenky mají své personální a finan�ní nároky.  

Náklady na komunikaci 

P�i zam��ení se na ekonomickou klasifikaci náklad� pro jednotlivé nástroje 

komunikace, pro zjednodušení budou tyto nástroje diverzifikovány ze t�í hledisek: 

poštovní korespondence, elektronické doru�ování a osobní návšt�va ú�adu. 

Využívání služeb �eské pošty, s.p., jakožto držitele poštovní licence podle zákona 

�. 29/2000 Sb., vychází z podmínek stanovených zákonem �. 500/2004 Sb., správní 

�ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dalších zákon�. Celkové náklady na poštovní 

korespondenci nem�žeme spat�ovat pouze v cen� poštovného, ale rovn�ž 

v nákladech typu papír, toner, opot�ebení tiskárny, obálka, p�íprava hromadného 

podacího lístku, atd. Náklady na služby pošt jsou v rámci rozpo�tu územn� 

samosprávných celk� sledovány a vykazovány v § 611, položce 5161.  

Elektronické doru�ování není z pohledu ú�adu sice spojeno s p�ímými 

ekonomickými náklady na odesílání, ale pro tento typ komunikace je pot�ebné, aby 

byl daný ú�ad vybaven informa�ními a telekomunika�ními technologiemi. Tzn., že je 

nutné, aby daný ú�ad m�l po�ízen po�íta�, p�íslušné softwarové vybavení, zajišt�nou 

aktualizaci softwaru a p�ipojení k internetu. Na druhé stran� je pro tento typ 

komunikace pot�ebné, aby i ob�ané, pokud budou využívat tento typ komunikace, 

m�li zajišt�ný p�ístup k po�íta�i p�ipojenému k internetu. 

Osobní kontakt je nejnáro�n�jším zp�sobem komunikace z hlediska �asu 

ú�edníka obecního ú�adu. Není možné vyhodnotit p�ímé finan�ní náklady s ním 

spojené, na druhou stranu je spojen s mzdovými náklady ú�edníka, který vy�izuje 

správní záležitosti požadované ob�anem. Z jiného pohledu ale tento zp�sob 

komunikace m�že být efektivn�jší z hlediska celkové doby vy�izování ur�ité 

záležitosti a levn�jší než jiné formy komunikace (nap�. poštovní korespondence). 
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6.2 Parametry obcí v �eské republice 

Vývoj po�tu obcí na území dnešní �eské republiky má svou historii. Vlastní 

proces integrace obcí nastal v 50. letech minulého století (v roce 1950 eviduje �SÚ 

11 459 obcí) a probíhal tak�ka nep�etržit� až do roku 1989 (4 100 obcí). 

Desintegra�ní proces zapo�al po roce 1990. Parametry obcí �R ilustruje tabulka 6.3. 

Tab. 6.3 Parametry obcí v �R 

Pr�m�rná velikost obce Rok Po�et 
obyvatel 

Hustota 
zalidn�ní 

Plocha 
v km2 

Po�et 
obcí v km2 v tis. obyv. 

1955 8 896 133* 112,8 78 862 10 877 7,3 0,8 
1970 9 807 696 124,4 78 864 7 511 10,5 1,3 
1991 10 302 215 131,0 78 864 5 768 13,7 1,8 
2001 10 230 060 131,0 78 864 6 258 12,6 1,6 
2005 10 220 577 130,0 78 868 6 248 12,6 1,6 
2008 10 381 130 131,6 78 867 6 249 12,6 1,7 

Zdroj: Historický lexikon obcí; Malý lexikon obcí �R 1991, 2001, 2005, 2008; vlastní výpo�ty. 
* Po�et obyvatel k 1.3.1950. 

Tabulka 6.4 znázor	uje po�et obcí a pr�m�rnou velikost obce ve vybraných 

státech EU. Je nutno poznamenat, že zem� prošly v minulosti vlnou desintegra�ních 

proces�. Stanovení minimální pot�ebné velikosti obce jako základního �lánku území 

samosprávy, která ob�an�m zaru�í dostate�ný rozsah a kvalitu poskytovaných 

služeb, se neustále odborníky diskutuje. Podle Swianiewicze, P. (2002) více funkcí 

samosprávy stimuluje v�tší zájem ve�ejnosti o participaci na spravování v�ci 

ve�ejných, z �ehož rovn�ž vyplývá v�tší motivace obyvatel být jednak voleni a také 

volit „kvalitn�jší“ zastupitelé do obecních samospráv. Polské obce (gminy) mohou 

v budoucnu sloužit jako p�edobraz možného racionálního uspo�ádání správy na 

lokální úrovni93. 

Tab. 6.4  Po�et obcí a pr�m�rná velikost obce v zemích Visegrádské skupiny (2008) 

Stát Po�et obcí Pr�m�rná velikost obce na 
po�et obyvatel 

�eská republika 6 249 1 661 
Slovensko 2 891 1 870 
Polsko 2 478 15 390 
Ma�arsko 3 175 3 170 

Zdroj: Sub-national Governments in EU, Dexia, 2008. 

Následující tabulka 6.5 ukazuje po�et obcí v jednotlivých velikostních 

kategoriích obcí podle kraj�. Z tabulka je patrné, že nejv�tší po�et obcí se nachází ve 

velikostní kategorií obcí 0-499. Z pohledu jednotlivých kraj� má v této velikostní 

kategorií obcí nejvíce obcí St�edo�eský kraj a kraj Vyso�ina. 

                                                 
93 KOVÁ�, J. (2004) In FACHINELLI, H. (ed). 



90 

Tab. 6.5 Rozložení obcí v krajích �R 

Po�et obcí (dle po�tu obyvatel) k 1.1.2008 
Kraje 

0-199 200 - 
499 500-999 1 000-          

4 999 
5 000- 
19 999 

20 000-
49 999 

50 000             
a více Celkem 

Hlavní m�sto 
Praha - - - - - - 1 1 

St�edo�eský 272 413 258 164 34 4 1 1146 
Jiho�eský 240 206 78 79 15 4 1 623 
Plze	ský 183 155 76 73 12 1 1 501 
Karlovarský  17 39 33 30 10 2 1 132 
Ústecký  56 127 80 65 18 4 4 354 
Liberecký  37 57 63 43 12 2 1 215 
Královehradecký  116 168 86 56 19 2 1 448 
Pardubický  111 178 87 58 15 1 1 451 
Vyso�ina 339 206 94 47 14 3 1 704 
Jihomoravský  116 199 180 155 17 5 1 673 
Olomoucký  47 129 101 108 9 3 1 398 
Zlínský 18 86 99 81 15 4 1 304 
Moravskoslezský  14 61 77 114 21 7 5 299 
Celkem 1 566 2 024 1 312 1 073 211 42 21 6249 

Zdroj: Statistická ro�enka �R, Malý lexikon obcí �R; vlastní výpo�ty. 

Po�et obyvatel ve velikostních kategoriích obcí v rámci krajského srovnání 

dokumentuje tabulka 6.6. Ve velikostních skupinách obcí 0-199 a 200-499 se nachází 

57, 45 % obcí, p�i�emž v t�chto obcí žije pouze 8,21 % obyvatel �eské republiky. 

Tab. 6.6  Po�et obyvatel ve velikostních kategoriích obcí v krajích �R v roce 2008 

v tom v obcích s po�tem obyvatel 
�R, kraje 

 
 

Po�et 
obyvatel 

 
do 199 

 
200 –
499 

500 – 
999 

1 000 – 
4 999 

5 000 – 
19 999 

20 000 – 
49 999 

50 000 
a více 

Hlavní m�sto    
Praha 1 212 097 - - - - - - 1 212 

097 
St�edo�eský 1 201 827 33 638 137 477 181 977 309 766 337 921 131 373 69 675 
Jiho�eský 633 264 26 819 66 033 53 773 159 798 120 523 111 247 95 071 
Plze	ský 561 074 20 696 48 554 53 751 152 011 97 934 22 890 165 238 
Karlovarský 307 449 2 325 12 990 21 893 63 744 95 989 59 306 51 202 
Ústecký 831 180 7 462 42 560 55 306 132 660 205 027 121 692 266 473 
Liberecký 433 948 5 104 17 842 43 712 90 444 93 759 83 366 99 721 
Královéhradecký 552 212 15 491 54 592 57 973 107 166 170 847 51 891 94 252 
Pardubický 511 400 14 529 57 110 63 905 110 294 152 938 23 379 89 245 
Vyso�ina 513 677 40 033 62 427 65 978 91 233 116 495 86 716 50 795 
Jihomoravský 1 140 534 14 720 66 535 129 078 302 708 131 188 127 772 368 533 
Olomoucký 641 791 6 650 43 032 66 942 197 711 106 425 120 658 100 373 
Zlínský 590 780 2 525 29 992 71 861 163 197 134 939 110 200 78 066 
Moravskoslezský 1 249 897 2 077 20 982 56 415 235 389 167 938 193 652 573 444 

�eská republika 10 381 130 192 069 660 126 922 564 2 116 
121 

1 931 
923 

1 244 
142 

3 314 
185 

Zdroj: Statistická ro�enka �R; vlastní výpo�ty. 
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6.2.1 Administrativní struktura Moravskoslezského kraje 

Oblast ve�ejné správy se neustále vyvíjí a je ovlivn�na jednak základními 

ekonomickými, demografickými, sociálními a také politicko-správními faktory na 

území daného kraje. 

 V Moravskoslezském kraji bylo, podle �eského statistického ú�adu, 

k 1.1.2009 celkem 299 obcí. Z nich je 40 m�st a m�stysem se na základ� zákona 

�. 234/2006 Sb., kterým se m�ní zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, staly t�i obce 

(Suchdol nad Odrou, Spálov a Litultovice). Podíl m�stského obyvatelstva �iní 

76,2 % oproti 70,5 % celostátního pr�m�ru. Kraj je strukturován do šesti okres�, a to 

okres Bruntál, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Ostrava a okres Nový Ji�ín. Základní 

parametry okres� a Moravskoslezského kraje uvádí tabulka 6.7. 

Tab. 6.7 Základní parametry okres� a Moravskoslezského kraje dle �SÚ k 31.12.2007 

Územní jednotka Po�et 
obyvatel 

Po�et 
obcí 

Po�et obcí 
0-499 obyv. 

Po�et obcí 
500-1500 

obyv. 

Po�et obcí 
1501-2999 

obyv. 

Po�et obcí 
3000 a více 

obyv. 
Ostrava-m�sto 336 811 13 1 4 4 4 
Karviná 275 397 17 0 2 2 13 
Frýdek-Místek 210 369 72 13 31 16 12 
Nový Ji�ín 152 352 53 5 27 12 9 
Opava 176 820 77 17 39 9 12 
Bruntál 98 148 67 39 20 2 6 
Celkem Moravskoslezský 
kraj 1 249 897 299 75 122 45 56 

 Zdroj: �eský statistický ú�ad; Statistická ro�enka �eské republiky 2007; vlastní výpo�ty. 

Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek–Místek, Haví�ov jsou statutárními m�sty 

Moravskoslezského kraje. M�sto Ostrava je vnit�n� �len�no do 23 správních obvod�, 

velmi r�znorodých jak do velikosti, tak i charakteru. Statutární m�sto Opava je 

�áste�n� �len�no na dev�t m�stských �ástí (Opava-ne�len�ná �ást m�sta, Malé 

Hoštice, Komárov, Suché Lazce, Podvihov, Zlatníky, Milostovice, Vlaštovi�ky, 

Vávrovice). Tyto �ásti statutárního m�sta jsou p�edevším lokalizované v okrajových, 

integrovaných sídlech vesnického charakteru. Statutární m�sta Karviná, Frýdek–

Místek a Haví�ov nejsou vnit�n� �len�na. Z politicko-správního hlediska je 

Moravskoslezský kraj tedy v základní úrovni �len�n do zhruba 330 celk� s vlastními 

samosprávnými orgány. 

 Je nutno podotknout, že v Moravskoslezský kraji je po�et obcí v posledních 

letech pom�rn� stabilizován. Obce se vzájemn� liší p�edevším rozsahem výkonu 

státní správy. V tomto smyslu je lze rozd�lit do p�ti skupin a to na: 

� obce, které vykonávají státní správu na svém území v základním rozsahu, 
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� obce, které mají navíc matri�ní ú�ad a tuto agendu vykonávají i pro okolní 

obce pat�ící do p�edchozí skupiny, 

� obce, které krom� již zmín�ných agend mají i stavební ú�ad a rovn�ž 

vykonávají agendu i pro okolní obce pat�ící do p�edchozích skupin, 

� obce s pov��eným obecním ú�adem, 

� obce s tzv. rozší�enou p�sobností. 

Tém�� dv� t�etiny obcí pat�ily v roce 2008 do první skupiny obcí. 44 obcí 

m�lo jen matri�ní ú�ad a 30 obcí matri�ní i stavební ú�ad. Výjimkou je obec Návsí 

(okres Frýdek-Místek), jež m�la pouze stavební ú�ad (bez matriky). 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2008 celkem 30 obcí s pov��eným obecním 

ú�adem a 22 obcí s rozší�enou p�sobností.  

Výrazné rozdíly mezi obcemi jsou také zejména ve velikosti obce, dané 

po�tem trvale bydlících obyvatel. Nejmenší obcí Moravskoslezského kraje je Nová 

Plá	 (okres Bruntál) s 26 obyvateli k 1.1.2008. Ve 12 obcích nad 20 000 obyvatel 

žije necelých 800 tisíc obyvatel, což �iní 62,73 % obyvatel kraje. V nejmenších 

12 obcích dané po�tem obyvatel kraje žije celkem 1531 obyvatel (zhruba 0,12 %). 

Moravskoslezský kraj má nejmenší po�et obcí pod 199 obyvatel v rámci jednotlivých 

kraj�. Nejv�tší procento obcí s touto hranicí obyvatel má kraj Vyso�ina (48,15 %).  

Z tabulky 6.8 je z�ejmé, že vyšší hustota zalidn�ní je typická nejen pro okres 

Ostrava, ale i pro další okresy. Výjimkou je území okresu Bruntál, v n�mž jsou 

parametry obcí do zna�né míry ovlivn�ny d�sledkem nedostate�ného zalidn�ní 

v povále�ném období. 

Tab. 6.8 Parametry obcí v Moravskoslezském kraji k 31.12.2007 
Pr�m�rná velikost obce 

Územní jednotka Po�et 
obyvatel 

Hustota 
zalidn�ní 

Plocha 
v km2 

Podíl 
m�stského 

obyvatelstva 
(%) 

Po�et 
obcí v km2 v tis. obyv. 

Ostrava-m�sto 336 811 1 016,0 332 96,4 13 26 26,0 
Karviná 275 397 773,0 356 88,0 17 21 16,2 
Frýdek-Místek 210 369 174,1 1 208 55,1 72 17 2,9 
Nový Ji�ín 152 352 172,8 882 68,1 53 17 2,9 
Opava 176 820 158,8 1 113 55,9 77 14 2,3 
Bruntál 98 148 63,9 1 536 68,6 67 23 1,5 
Celkem 
Moravskoslezský kraj 1 249 897 230,3 5 427 76,2 299 18 4,2 

�eská republika 10 381 
130 

131,6 78 867 70,5 6 249 13 1,7 

Zdroj: �eský statistický ú�ad; Statistická ro�enka �eské republiky 2007; vlastní výpo�ty. 
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Zastoupení obyvatel podle pohlaví na území Moravskoslezského kraje je 

v dlouhodobém hodnocení tém�� stabilní. Podle velikostních skupin obcí lze 

z vybraných analýz vysledovat vyšší po�ty žen na 1 000 muž� u velikostních 

kategorií obcí od 5 000 obyvatel výše. Z toho vyplývá vyšší v�ková struktura u žen, 

u kterých je ve všech velikostních skupinách obcí podíl starších 65 let vyšší proti 

nejmladším do 14 let. Tabulka 6.9 ukazuje, že celkový pr�m�rný v�k obyvatel 

Moravskoslezského kraje je nejvyšší u velikostní kategorie obcí 0-199. Pr�m�rný 

v�k v jednotlivých velikostních skupinách obcí byl vypo�ítán z pr�m�rného v�ku 

obcí váženým aritmetickým pr�m�rem. Nelze však jednozna�n� ur�it, jaký vliv má 

velikostní kategorie obcí na v�kové skupiny. Stav je podložen z�ejm� odlivem 

obyvatelstva ze zem�d�lství do sektoru terciárního, jež vyžaduje vysokou 

koncentraci a rovn�ž rozsáhlý demografický potenciál. 

Tab. 6.9 V�ková struktura obyvatel jednotlivých velikostních kategorií obcí v MSK (2008) 

Pr�m�rný v�k Velikostní skupina obce, 
kraj 

celkem muži ženy 

P�edproduktivní v�k   
(v %), 0-14 

Poproduktivní v�k       
(v %), 65 a více 

do 199 41,2 39,9 42,4 40,7 20,1 
od 200 do 499 39,3 37,9 40,8 18,3 12,9 
od 500  do 999 39,5 38,2 40,7 17,7 12,6 
od 1 000 do 1 999 39,7 38,4 41,1 17,5 13,2 
od 2 000 do 4 999 40,3 38,9 41,6 17,1 13,5 
od  5 000 do 9 999 40,4 38,8 41,9 16,8 13,2 
od 10 000 do 19 999 39,8 38,1 41,4 17,8 11,3 
od 20 000 do 49 999 39,6 38,0 41,2 18,1 11,3 
od 50 000 do  99 999 40,5 38,8 42,0 17,0 11,7 
nad 100 000 40,5 38,7 42,1 16,4 12,7 

Moravskoslezský kraj 39,9 38,6 41,7 17,2 12,4 
Zdroj: Statistický lexikon obcí �eské republiky; vlastní výpo�ty. 

Pracovní funkce obcí klesá s jejich velikostí a obce do tak�ka 5 000 obyvatel 

nebyly schopny (2008) poskytnout možnost zam�stnání ani polovin� obyvatel dané 

obce (viz tabulka 6.10). Vyjíž�ka za prací je obecn� posuzována jako proces, p�i 

n�mž pracovník p�i cest� do práce p�ekro�í hranice obce; pokud reáln� dojíždí za 

prací mezi sídly uvnit� jedné obce je tedy statisticky nezaznamenaná. To také 

zkresluje údaje u v�tších obcí, tvo�ených obvykle více sídly (Ková�, J.; 2000).  
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Tab. 6.10  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji podle velikostních skupin obcí 
(2008) 

Ekonomicky aktivní v (%) 

Velikostní skupina obce 
celkem podíl vyjížd�jících  za prací z po�tu 

ekonomicky aktivních v (%) 

do 199 56,0 51,7 
od 200 do 499 48,9 60,2 
od 500  do 999 49,4 63,0 
od 1 000 do 1 999 47,9 61,7 
od 2 000 do 4 999 48,4 58,2 
od 5 000 do 9 999 49,1 42,6 
od 10 000 do 19 999 50,4 32,0 
od 20 000 do 49 999 50,6 26,1 
od 50 000 do  99 999 49,5 27,8 
nad 100 000 50,6 8,0 
Moravskoslezský kraj 49,7 31,7 

Zdroj: Statistický lexikon obcí �eské republiky; vlastní výpo�ty. 

Z pohledu velikostních skupin obcí je patrné (viz tabulka 6.11), že v obcích 

s nižším po�tem obyvatel jsou vyšší podíly obyvatelstva se základním 

a neukon�eným vzd�láním, u�	ovským a st�edním bez maturity. Naopak pro obce 

s vyšším po�tem obyvatel platí, že se s po�tem obyvatel zvyšují podíly obyvatel se 

vzd�láním st�edním s maturitou v�. vyššího odborného i vzd�láním vysokoškolským. 

Tab. 6.11 Obyvatelstvo ve v�ku 15 a více let podle vzd�lání a velikostních skupin obcí (2001) 
Podíl obyvatel podle dosaženého vzd�lání (v %) 

Velikostní 
skupina obce, 

kraj 

Obyvatelstvo  
ve v�ku 15  
a více let  
celkem 

základní 
a 

neukon�ené 

u��ovské 
a  

st�ední 
bez  

maturity 

st�ední 
s 

maturitou  
v�. 

vyššího 

vysoko- 
školské nezjišt�né bez 

vzd�lání 

do 199 1 541 35,5 43,7 16,5 3,0 0,6 0,5 
od 200 do 499 17 184 32,6 42,8 19,1 3,3 1,2 1,0 
od 500 do 999 45 399 28,4 43,6 22,3 4,4 0,8 0,7 
od 1 000 do 4 999 200 484 26,7 40,8 25,2 5,9 0,8 0,6 
od 5 000 do 
19 999 131 071 25,5 39,5 26,3 6,9 1,2 0,6 

od 20 000 do 
49 999 163 740 24,9 38,5 27,8 7,2 1,1 0,4 

od 50 000 a více 492 268 24,1 37,1 27,2 9,4 1,7 0,5 
Moravskoslezský 
kraj 1 051 687 25,2 38,7 26,4 7,8 1,3 0,5 

 Zdroj: �eský statistický ú�ad; S�ítání lidu, dom� a byt� 2001. Vlastní zpracování. 

6.3 Metodická �ást výzkumu 

Pilotní �ást výzkumu je zam��ena na zjišt�ní nástroj�/zp�sob� informovanosti 

územní samosprávy a ob�anské ve�ejnosti v rámci Moravskoslezského kraje 

a dále na identifikaci interních a externích faktor� pro využití elektronických nástroj� 

komunikace. Pro možnou komparaci výsledk� byly autorkou provedeny dva 
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výzkumy. Výzkumy byly realizovány v m�síci srpnu roku 2006 (zkoumaná byla 

velikostní kategorie obcí 0-499 obyvatel) a dále v dubnu roku 2009 (p�edm�tem 

výzkumu byly velikostní kategorie obcí 0-499 obyvatel a 500-1500 obyvatel). 

Porovnání výsledk� výzkumu velikostní kategorie obcí 0-499 v letech 2006 a 2009 

uvádí p�íloha �. 9. 

Základní vzorek 

Za základní soubor výzkumu byly zvoleny obce Moravskoslezského kraje. 

Po�et obcí, dle �eského statistického ú�adu, �inil k 1.1.2008 celkem 299.  

Výb�rový vzorek 

V první fázi bylo pro ú�ely zpracování výzkumu osloveno celkem 75 obcí 

Moravskoslezského kraje. Kritériem výb�ru byl po�et obyvatel k 1.1.2008, a to 

0 - 499 obyvatel. Dále bylo dotazníkové šet�ení provedeno u obcí s velikostní 

kategorii 500-1500, což �inilo 122 obcí Moravskoslezského kraje. 

Technika sb�ru dat 

Dotazníkové šet�ení probíhalo formou dotazníku (viz p�íloha �. 8) zasílaného 

jednotlivým vybraným obcím Moravskoslezského kraje. Daný dvoustránkový 

dotazník byl vyhotoven ve dvou podobách – jednak jako aplikace Microsoft Word 

(pro osobní rozhovor) a jednak v elektronické podob� pro snížení �asové zát�že 

a distribuce a zp�tného odeslání elektronickou formou. 

Testování a interpretace dat  

Respondenty vypln�ná data byla pro snazší zpracování nejprve exportována 

do excelu a následn� p�evedena do statistického softwaru SPSS. Pro posouzení 

vztahu dvou kategorizovaných prom�nných byly použity kontingen�ní tabulky 

neboli t�íd�ní druhého stupn�. Pro interpretaci dat byly použity následující základní 

charakteristiky: po�et, sloupcová procenta a adjustovaná residua (z t�chto reziduí se 

po�ítá znaménkové schéma, které se používá k testování odchylek v polích 

kontingen�ní tabulky). Následn� byla data testována, konkrétn� byly použity 

následující testy: analýza rozptylu ANOVA k porovnání pr�m�r� jedné prom�nné ve 

K skupinách (test je možno použít k posouzení vlivu kategorizované prom�nné  

Y (Y1Yk) na kardinální, p�íp. ordinální prom�nou X; posuzuje se, jaký stupe	 

celkové variability prom�nné Y lze vysv�tlit meziskupinovým rozptylem). Dále byly 
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aplikovány testy: χ2 testy (Pearson�v χ2 test, míra v�rohodnosti (Likelihood Ratio94) 

k posouzení závislosti dvou kategorizovaných prom�nných. Eta95 neboli míra 

velikosti ú�inku, je m��ítkem asociace, která se pohybuje v rozmezí od 0 do 1, 

s uvedením 0 žádná souvislost mezi prom�nnými a hodnoty blízké 1 nazna�uje 

vysoký stupe	 asociace. Eta je vhodná pro závislé prom�nné nam��ené na intervalu 

stupnice a nezávislé prom�nné s omezeným po�tem kategorií. 

Dotazník 

Hlavní �ást dotazníkového pr�zkumu byla zam��ena na využití 

nástroj�/zp�sob� informovanosti ob�an� ze strany orgán� územní samosprávy 

v Moravskoslezském kraji, identifikaci limitujících faktor� pro samotnou aplikaci 

elektronických nástroj� komunikace, analýzu využití tiskovin pro pot�eby informací 

ob�an� obce a v neposlední �ad� bylo zkoumáno, jak respondenti vidí zavád�ní 

datových schránek jako nástroje elektronické komunikace. Dotazník byl rozd�len do 

t�í �ástí: 

� Identifikace obce. 

� Nástroje/zp�soby komunikace v rámci ob�anské ve�ejnosti a orgán� územní 

samosprávy.  

� Faktory limitující využití elektronických nástroj� komunikace. 

6.4 Základní výsledky výzkumu 

V rámci primárního výzkumu bylo souhrnn� osloveno 197 obcí 

Moravskoslezského kraje, podle zvolené velikostní kategorie obcí. Z po�tu 

oslovených respondent� bylo získáno 80 odpov�dí. Návratnost tak dosáhla 40,6 %. 

Pro neúplné zodpov�d�ní otázek bylo 12 dotazník� vy�azeno (v�tšinou se jednalo 

o dotazníky, který byly vypln�ny z�ásti nebo nebyly vypln�ny), z tohoto d�vodu se 

snížil po�et dotazník� na 68 a celková úsp�šnost výzkumného šet�ení se tak snížila 

na 34,5 %.  

                                                 
94 Míra v�rohodnosti (Likelihood Ratio) poskytuje p�esn�jší odhad než Pearson�v χ2. Pro v�tší výb�ry 
jsou ob� statistiky rovny. Nejsou do ní zahrnuty zkreslující bu	ky s nulovými hodnotami a výrazn� 
v�tší váha je dána reziduím s vyššími absolutními hodnotami. Jsou-li porušeny p�edpoklady 
Pearsonova χ2 testu, pak je to míra v�rohodnosti, která je zohledn�na. Pokud nastane situace, že oba 
testy jsou v rozporu, tak v�tší váhu p�isuzujeme mí�e v�rohodnosti. 
95 Blíže HENDL, J. P�ehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. s. 346. 
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Nebo� byly dotazníky zasílány elektronicky na e-mailové adresy jednotlivých 

obcí, byly podrobeny analýze tyto adresy dotázaných obcí (viz tabulka 6.12). Lze 

konstatovat, že mezi obcemi Moravskoslezského kraje neexistuje jednotný standard 

e-mailových adres. V mnohých p�ípadech byla zjišt�na nekompatibilita e-mailových 

adres, které byly vyhledávány p�es Portál ve�ejné správy (http://portal.gov.cz), portál 

http://statnisprava.cz a portál Moravskoslezského kraje (http://kr-

moravskoslezsky.cz). Z tohoto d�vodu byl dotazník zaslán na e-mailovou adresu 

získanou p�es Portál ve�ejné správy z d�vodu aktuálnosti dat. Pro pot�eby ob�an� by 

m�ly být e-mailové adresy snadno zapamatovatelné a jednoduché. Nejvhodn�jším 

p�íkladem se jeví vzor e-mailové adresy jako podatelna@nazevobce.cz nebo 

nazevobce@nazevobce.cz (nap�. mokrelazce@mokrelazce.cz) Z pr�zkumu vyplývá, 

že nejpoužívan�jší varianta e-mailu obsahuje název obce a jeho variace typu 

ou.název obce, obec. nazev obce (60,3 %), slovo starosta, podatelna (4,4 %) a další. 

Je z�ejmé, že nejmén� vhodné pojmenování je dáno jménem konkrétní osoby, což se 

rovn�ž objevilo v rámci sledovaných e-mailových adres všech zkoumaných obcí. 

Takový typ adresy nepodporuje zastupitelnost jednotlivých pracovník�. Za nevhodné 

považuje rozlišování pohlaví u aktuálního p�íjemce dané obecné adresy, 

starostka@nazevobce.cz (nap�. starostka@skotnice.cz). Je nezbytné dále 

poznamenat, že u n�kterých obcí bylo v rámci Portálu ve�ejné správy uvedeno více 

e-mailových adres, nap�. na podatelnu, starostu obce a ú�etní.  

Tab. 6.12 Po�et odpov�dí respondent� v rámci sledovaných prom�nných 

Základní prom�nná Absolutní �etnost Relativní �etnost (%) 
 

�etnost pojmenování kontaktních e-mailových adres podle adresáta e-mailu 
název obce 12 17,65 
ou.název obce 23 33,82 
obec.název obce 4 5,88 
urad.název obce 1 1,47 
info 1 1,47 
ou.zkratka názvu obce 1 1,47 
podatelna 3 4,41 
obec 16 23,53 
ou 3 4,41 
matrika 1 1,47 
starosta 3 4,47 
Celkem 68 100 
 
Využití internetových domén pro e-mailovou adresu dotázaných obcí 
cbox 3 4,41 
název obce 31 45,59 
tiscali 7 10,29 
iol 8 11,76 
centrum 3 4,41 
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quick 5 7,35 
razdva 1 1,47 
volny 3 4,41 
c-mail 1 1,47 
gmail 1 1,47 
krnovsko 1 1,47 
telecom 2 2,94 
seznam 1 1,47 
trz 1 1,47 
Celkem 68 100 

6.4.1 Identifikace obce 

Níže uvedená tabulka 6.13 podává p�ehled o zastoupení respondent� v rámci 

jednotlivých okres� Moravskoslezského kraje a podle velikostní kategorie obcí.  

Tab. 6.13 Zastoupení respondent� podle po�tu obyvatel a okres� Moravskoslezského kraje 

po�et obyvatel 
 0 až 499 500 a víc 

Total 

Bruntál 14 4 18 
Frýdek-Místek 10 9 19 
Karviná 0 1 1 
Nový Ji�ín 2 12 14 
Opava 4 11 15 

okres 

Ostrava m�sto 1 0 1 
Total 31 37 68 

V rámci identifika�ní �ásti dotazník� byla rovn�ž vyhodnocena pozice osoby, 

která vyplnila zaslaný dotazník (viz tabulka 6.14). Na celkovém po�tu 68 dotázaných 

obcí se podílí 50,7 % starostové obcí, 7,5 % místostarostové, 19,4 % referenti 

obecních ú�ad�, 8,9 % ú�etní a další. U jednoho dotazníku nebyla tato informace 

uvedena. 

Tab. 6.14 Pozice vypl�ující osoby 

po�et obyvatel 
 0 až 499 500 a víc 

Total 

starosta 15 19 34 
místostarosta 5 0 5 
ekonom 1 0 1 
referent 3 10 13 
ú�etní 2 4 6 
administrativní pracovník 2 1 3 
ú�edník 1 1 2 
vedoucí evidence obyvatel 1 0 1 
tajemnice 0 1 1 

vypl	ující 
osoba 

správce IT 0 1 1 
Total 30 37 67 
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6.4.2 Nástroje/zp�soby komunikace 

První �ást výzkumu byla zam��ena na zjišt�ní nástroj�/zp�sob� komunikace 

obce s ob�anskou ve�ejností. Respondenti m�li možnost vyjád�it se k p�edem 

definovaným komunika�ním kanál�m s alternativní možností volby dalšího nástroje. 

Dotázáni respondenti rovn�ž definovali v rámci této otázky vnímanou d�ležitost jimi 

ozna�ených nástroj� komunikace (tato d�ležitost byla stanovena na škále 1-3, 

p�i�emž hodnota 1 znamenala minimální vnímanou d�ležitost zvoleného nástroje, 

hodnota 3 zna�ila maximální d�ležitost nástroje komunikace; pro ú�ely analýzy byly 

jednotlivé hodnoty zpr�m�rovány). 

Televizní vysílání 

Komunika�ní nástroj televizní vysílání uvedlo 17 obcí, což �iní 25 %. 

V tabulce 6.15 je uvedena vnímaná d�ležitost tohoto nástroje. Graficky je váha 

d�ležitosti nástroje ilustrována v p�íloze �. 10a. 

Tab. 6.15 Televizní vysílání  

Valid 17 N 
Missing 51 

   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 7 10,3 41,2 41,2 
st�ední d�ležitost 4 5,9 23,5 64,7 
maximální d�ležitost 6 8,8 35,3 100,0 

Valid 

Total 17 25,0 100,0  
Missing System 51 75,0   
Total 68 100,0   

Místní rozhlas 

Místní rozhlas je využíván 40 obcemi, 28 respondent� neuvedlo použití 

tohoto nástroje a následn� ani vnímanou d�ležitost. Zdálo by se, že obecní rozhlas, 

který má své výhody, je již mnohdy kv�li vysokým náklad�m na renovaci na ústupu. 

V rámci t�chto kategorií obcí je však situace opa�ná. Významná je p�i�azená 

d�ležitost tohoto nástroje, kdy 75,0 % obcí uvedlo maximální vnímanou d�ležitost 

nástroje, jak vyplývá z tabulky 6.16  a p�ílohy �. 10b.  
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Tab. 6.16 Místní rozhlas  

Valid 40 N 
Missing 28 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 3 4,4 7,5 7,5 
st�ední d�ležitost 7 10,3 17,5 25,0 
maximální d�ležitost 30 44,1 75,0 100,0 

Valid 

Total 40 58,8 100,0  
Missing System 28 41,2   
Total 68 100,0   

Telefonický kontakt 

Telefonický kontakt ozna�ilo 55 respondent� jako nástroj, který používají ke 

sd�lení informace ob�an�m. Z pohledu vnímané d�ležitosti nástroje je spíše uvád�ná 

st�ední hodnota, a to z 58,2 % z po�tu platných odpov�dí. Data zobrazuje tabulka 

6.17 a graficky jsou zaznamenaná v p�íloze �. 10c. 

Tab. 6.17 Telefonický kontakt  

Valid 55 N 
Missing 13 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 9 13,2 16,4 16,4 
st�ední d�ležitost 32 47,1 58,2 74,5 
maximální d�ležitost 14 20,6 25,5 100,0 

Valid 

Total 55 80,9 100,0  
Missing System 13 19,1   
Total 68 100,0   

Osobní návšt�va ú�adu 

52 respondent� ozna�ilo osobní návšt�vu jako zp�sob komunikace ú�adu 

s ob�anem. Vnímaná d�ležitost nástroje koresponduje s jeho využitím. Tabulka 6.18 

a p�íloha �. 10d zobrazuje tyto skute�nosti. 

Tab. 6.18 Osobní návšt�va ú�adu  

Valid 52 N 
Missing 16 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 4 5,9 7,7 7,7 
st�ední d�ležitost 15 22,1 28,8 36,5 
maximální d�ležitost 33 48,5 63,5 100,0 

Valid 

Total 52 76,5 100,0  
Missing System 16 23,5   
Total 68 100,0   
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Besedy 

Besedy využívá 47 % obcí. D�vody pro uspo�ádání besed mohou být 

r�znorodé, nap�. �ešení aktuálních výstaveb v obcí, požadavk� stanovených na 

základ� petice ob�an�. Vnímaná d�ležitost nástroje dosahuje st�edních hodnot (viz 

tabulka 6.19 a p�íloha �. 10e). 

Tab. 6.19 Besedy  

N Valid 32 
 Missing 36 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
minimální d�ležitost 8 11,8 25,0 25,0 
st�ední d�ležitost 16 23,5 50,0 75,0 
maximální d�ležitost 8 11,8 25,0 100,0 

Valid 
  
  
  Total 32 47,1 100,0  
Missing System 36 52,9   
Total 68 100,0   

Zpravodaj obce, periodika 

Zpravodaje obce, periodika jako zp�sob komunikace s ob�any používá 

55 obcí z daného výb�rového vzorku. Publikování informací, nap�. o jednání 

zastupitelstva obce, svozu odpad�, historii obce, aktuálních událostech v obci, má 

z pohledu respondent� maximální vnímanou d�ležitost 56,4 %. Z výzkumu vyplývá, 

že periodika jsou obcemi vydávána nepravideln� zejména u velikostní kategorie obcí 

0-499, konkrétn� 54,2 %. U velikostní kategorie obcí 500-1500 jsou vydávaná 

m�sí�n� a �tvrtletn� (28,1 %), jak uvádí p�íloha �. 10f a 10g. Z celkového po�tu obcí 

94,6 % distribuuje periodika zdarma.  

Tab. 6.20  Zpravodaj obce, periodika  

Valid 55 N 
Missing 13 

  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 7 10,3 12,7 12,7 
st�ední d�ležitost 17 25,0 30,9 43,6 
maximální d�ležitost 31 45,6 56,4 100,0 

Valid 

Total 55 80,9 100,0  
Missing System 13 19,1   
Total 68 100,0   

Informa�ní brožury 

Tabulka 6.21 ukazuje, že 23 respondent� vydává informa�ní brožury. 

Vnímaná d�ležitost nástroje nevykazuje rozdílnosti. (viz tabulka 6.21, p�íloha �. 10h) 
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Tab. 6.21 Informa�ní brožury  

Valid 23 N 
Missing 45 

  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 7 10,3 30,4 30,4 
st�ední d�ležitost 9 13,2 39,1 69,6 
maximální d�ležitost 7 10,3 30,4 100,0 

Valid 

Total 23 33,8 100,0  
Missing System 45 66,2   
Total 68 100,0   

Ú�ední deska 

Ú�ední desku ozna�ilo 65 obcí, 3 obce tento nástroj komunikace neuvedly, 

což vzhledem k právn� danému požadavku dle zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, bylo u�in�no z�ejm� z d�vodu p�ehlédnutí. Vnímaná 

d�ležitost je z�ejmá, z po�tu platných odpov�dí byla maximální d�ležitost nástroje 

stanovena na 75,4 %. Následující skute�nosti ilustruje tabulka 6.22 a p�íloha �. 10i. 

Tab. 6.22 Ú�ední deska  

Valid 65 N 
Missing 3 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 6 8,8 9,2 9,2 
st�ední d�ležitost 10 14,7 15,4 24,6 
maximální d�ležitost 49 72,1 75,4 100,0 

Valid 

Total 65 95,6 100,0  
Missing System 3 4,4   
Total 68 100,0   

Poštovní korespondence 

Další zkoumaným nástrojem komunikace byla poštovní korespondence. 

Z celkového po�tu respondent� nástroj ozna�ilo 51. 47,1 % respondent� tomuto 

nástroji p�ikládá maximální d�ležitost (viz tabulka 6.23 a p�íloha �. 10j). 

Tab. 6.23 Poštovní korespondence  

Valid 51 N 
Missing 17 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 10 14,7 19,6 19,6 
st�ední d�ležitost 17 25,0 33,3 52,9 
maximální d�ležitost 24 35,3 47,1 100,0 

Valid 

Total 51 75,0 100,0  
Missing System 17 25,0   
Total 68 100,0   
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Podatelna 

Klasickou podatelnu ozna�ilo 31 respondent�. Vnímaná d�ležitost tohoto 

nástroje vykazuje st�ední až maximální hodnoty,  jak ukazuje tabulka 6.24 a p�íloha 

�. 10k. 

Tab. 6.24 Podatelna 

Valid 31 N 
Missing 37 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 3 4,4 9,7 9,7 
st�ední d�ležitost 14 20,6 45,2 54,8 
maximální d�ležitost 14 20,6 45,2 100,0 

Valid 

Total 31 45,6 100,0  
Missing System 37 54,4   
Total 68 100,0   

Webové stránky 

Webové stránky obce uvedlo 61 obcí, což je možné považovat za velmi 

pozitivní. S tímto komunika�ním kanálem úzce souvisí elektronická ú�ední deska, 

která se publikuje na t�chto stránkách. Další otázka související s tímto nástrojem 

zn�la: „Jak �asto aktualizujete své webové stránky?“ 53 % respondent� uvedlo podle 

pot�eby ú�adu sd�lit informaci, 18,2 % uvedlo denn�. Podle pot�eby �i pr�b�žn� se 

vyjád�ili respondenti zejména u velikostní kategorii obcí 0-499 obyvatel, což 

vzhledem k nižší �etnosti a nepravidelnosti místních událostí m�žeme považovat za 

„denn�“. Dané skute�nosti ilustruje tabulka 6.25 a p�íloha �. 10l. 

Tab. 6.25 Webové stránky obce  

Valid 61 N 
Missing 7 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 6 8,8 9,8 9,8 
st�ední d�ležitost 21 30,9 34,4 44,3 
maximální d�ležitost 34 50,0 55,7 100,0 

Valid 

Total 61 89,7 100,0  
Missing System 7 10,3   
Total 68 100,0   

Informa�ní centra, kancelá�e 

Pouze 9 respondent� se vyjád�ilo ke komunika�nímu kanálu informa�ní 

centra, kancelá�e. Vnímaná d�ležitost z hlediska platných odpov�dí je pr�m�rná. Viz 

tabulka 6.26 a p�íloha �. 10m. 
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Tab. 6.26 Informa�ní centra, kancelá�e  

Valid 9 N 
Missing 59 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 2 2,9 22,2 22,2 
st�ední d�ležitost 5 7,4 55,6 77,8 
maximální d�ležitost 2 2,9 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 13,2 100,0  
Missing System 59 86,8   
Total 68 100,0   

Informa�ní kiosky 

Informa�ní kiosky ozna�ilo dev�t respondent� z celkového po�tu 

zkoumaných dotazník�. Vnímaná d�ležitost tohoto nástroje je však nízká, což 

ilustruje tabulka 6.27 a p�íloha �. 10n. 

Tab. 6.27 Informa�ní kiosky  

Valid 9 N 
Missing 59 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 4 5,9 44,4 44,4 
st�ední d�ležitost 4 5,9 44,4 88,9 
maximální d�ležitost 1 1,5 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 13,2 100,0  
Missing System 59 86,8   
Total 68 100,0   

E-mail 

Prost�ednictvím e-mail� komunikuje s ob�any 47 obcí, což �iní 69 %. 

Vnímaná d�ležitost nástroje je z necelé poloviny (48 %) ozna�ována jako maximální. 

Blíže tabulka 6.28 a p�íloha �. 10o. 

Tab. 6.28 E-mail  

Valid 47 N 
Missing 21 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 8 11,8 17,0 17,0 
st�ední d�ležitost 16 23,5 34,0 51,1 
maximální d�ležitost 23 33,8 48,9 100,0 

Valid 

Total 47 69,1 100,0  
Missing System 21 30,9   
Total 68 100,0   

Elektronická podatelna 

Tém�� polovina respondent� ozna�ilo nástroj elektronickou podatelnu, i když 



105 

se jedná o legislativní požadavek ur�ený na základ� zákona. P�i bližším zkoumání 

tohoto nástroje bylo zjišt�no, že elektronické podatelny obce neuvád�jí z d�vodu 

nízkého po�tu elektronických podání, které dojde na daný ú�ad. Škálu 0-5 podání, 

které p�išlo na ú�ad v roce 2008,  ozna�ilo celkem 44,1 % respondent�. Pouze 4,4 % 

ozna�ilo 21-49 podání a 5,9 % uvedlo po�et podání 50 a více. Rovn�ž vnímaná 

d�ležitost nástroje je považována z 40,6 % platných odpov�dí za minimální. 

Z osobních rozhovor� se starosty obcí vzešlo zjišt�ní, že nedostávají žádná 

elektronická podaní opat�ená zaru�eným elektronickým podpisem, proto tento nástroj 

nepovažují za významný. Rovn�ž pro vzájemnou komunikaci musí i obecní ú�ady 

mít zaru�ený elektronický podpis, aby osoba, která podepisuje dokument, tak stvrdila 

svým podpisem pravost dokument. Dané skute�nosti ilustruje tabulka 6.29 a p�íloha 

�. 10p. 

Tab. 6.29 Elektronická podatelna  

Valid 32 N 
Missing 36 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 13 19,1 40,6 40,6 
st�ední d�ležitost 8 11,8 25,0 65,6 
maximální d�ležitost 11 16,2 34,4 100,0 

Valid 

Total 32 47,1 100,0  
Missing System 36 52,9   
Total 68 100,0   

Elektronická ú�ední deska 

Jak již bylo zmín�no v podkapitole 6.1, zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 26 ukládá správním orgán�m z�ídit ú�ední desku, 

jejíž obsah se zve�ej	uje i zp�sobem umož	ujícím dálkový p�ístup. Elektronickou 

ú�ední desku ozna�ilo tém�� 81 % respondent�. Vnímaná d�ležitost nástroje je  

z 63,6 % ozna�ena jako maximální, což dokumentuje tabulka 6.30 a p�íloha �. 10q. 

Tab. 6.30 Elektronická ú�ední deska  

Valid 55 N 
Missing 13 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 3 4,4 5,5 5,5 
st�ední d�ležitost 17 25,0 30,9 36,4 
maximální d�ležitost 35 51,5 63,6 100,0 

Valid 

Total 55 80,9 100,0  
Missing System 13 19,1   
Total 68 100,0   
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SMS zprávy 

Využití sms zpráv na mobilní telefon ozna�ilo 23 respondent�, p�i�emž 

d�ležitost tohoto zp�sobu komunikace je uvád�ná z více než padesáti procent jako 

minimální. SMS zprávy lze využít pro distribuci nap�. obecných informací (náhrada 

místního rozhlasu), jako komunika�ní dopln�k sm�rem k ob�an�m v rámci 

mimo�ádných událostí a krizové komunikace, pro vnit�ní komunikaci mezi 

zastupiteli obce, policií, hasi�i, apod.  

Dle rozhovor� s vybranými obcemi vyplynulo, že tento nástroj nepreferují ani 

neplánují zavést z d�vodu finan�ní náro�nosti, nezájm� ob�an�. P�íloha �. 10r 

ilustruje graficky znázorn�nou vnímanou d�ležitost nástroje sms zprávy. 

Tab. 6.31 SMS zprávy  

Valid 23 N 
Missing 45 

 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

minimální d�ležitost 12 17,6 52,2 52,2 
st�ední d�ležitost 7 10,3 30,4 82,6 
maximální d�ležitost 4 5,9 17,4 100,0 

Valid 

Total 23 33,8 100,0  
Missing System 45 66,2   
Total 68 100,0   

6.4.3 Díl�í otázky 

Elektronický podpis 

Následující tabulka 6.32 odpovídá na otázku, zda obce mají elektronický 

podpis a od kterého roku jej používají. Z tabulky vyplývá, že 57,4 % obcí 

z celkového souboru má elektronický podpis, z toho 35,5 % obcí ve velikostní 

kategorii 0-499 a 75,7 % obcí v kategorii 500 a více. Na základ� adjustovaných 

reziduí je z�ejmé, že velikostní kategorie obcí 0-499 obyvatel se statisticky 

významn� odlišuje od velikostní kategorie obcí 500 a více. Obce 0-499 obyvatel mají 

zavedený elektronický podpis ve výrazn� menším po�tu než druhá sledovaná 

kategorie. Nicmén� lze o�ekávat zm�nu v souvislosti s nabytím ú�innosti zákona 

�. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, kdy všechny obce musí komunikovat p�es datové 

schránky, které si vyžadují podepisování dokument� zaru�eným elektronickým 

podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifika�ních služeb.  
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Tab. 6.32 Elektronický podpis * po�et obyvatel  

po�et obyvatel   
0 až 499 500 a víc Total 

Ne 20 9 29 Elektronický 
podpis Ano 11 28 39 Count 
Total 31 37 68 

Ne 64,5% 24,3% 42,6% Elektronický 
podpis Ano 35,5% 75,7% 57,4% % within po�et obyvatel 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Ne +++ ---  Adjusted Residual Elektronický 
podpis Ano --- +++  

Elektronická spisová služba 

Elektronickou spisovou službu nemá zavedenou v�tšina obcí u obou 

sledovaných kategorií, konkrétn� u kategorie 0-499 obyvatel 83,9 % a u kategorie 

500 a více obyvatel 75,7 %. Statistická významnost mezi velikostní kategorii obcí 

a elektronickou spisovou službou nebyla prokázána. 

Tab. 6.33 Elektronická spisová služba * po�et obyvatel  

po�et obyvatel   
  0 až 499 500 a víc Total 

Ne 26 28 54 Ele. spisová 
služba Ano 5 9 14 Count 
Total 31 37 68 

Ne 83,9% 75,7% 79,4% Ele. spisová 
služba Ano 16,1% 24,3% 20,6% % within po�et obyvatel 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Ne o o  Adjusted Residual Ele. spisová 
služba Ano o o  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 0,693(b) 1 0,405   
Continuity 
Correction(a) 0,282 1 0,595   

Likelihood Ratio 0,703 1 0,402   
Fisher's Exact Test    0,550 0,300 
Linear-by-Linear 
Association 0,683 1 0,409   

N of Valid Cases 68     
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,38. 

Subjektivní stanovisko respondenta 

Další otázka zjiš�ovala subjektivní stanovisko vypl	ující osoby. Základní 

otázka zn�la: Jak vnímáte zavád�ní elektronické komunikace prost�ednictvím 

datových schránek? Jednalo se o otev�enou otázku, kdy se respondenti mohli vyjád�it 

k dané problematice. Pro ilustraci byly vybrány n�které reprezentativní odpov�di, 

bez jazykové úpravy. 
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Datové schránky 

� Úspora pen�z a �asu. 

� Jsme malá obec, lidé si zajdou osobn�, myslím, že v�tší m�sta je využijí více. 

� Nebude to jednoduché, starší ob�ané to nebudou využívat. 

� Datové schránky vítáme. 

� Z pohledu malé obce jako zbyte�n� drahou, nepot�ebnou povinnost. 

� Bude to jist� velmi p�ínosné, zjednoduší se doru�ování a ušet�í to také 

finance, ale všichni se budeme teprve u�it, jak to vše bude fungovat a �as vše 

ukáže. 

� P�i jednom ú�edníkovi na obecním ú�ad� a neuvoln�né starostce 

a neuvoln�né místostarostce to považuji za velkou zát�ž. 

� M�sí�n� tak 5-10 dopis� v rámci komunikace s ú�ady pop�ípad� právnickými 

osobami. Hlavní komunikace doporu�enými dopisy s ob�any (správní �ízení, 

vymáhání) - stejn� budeme posílat a platit poštou. 

� Když to musí ze zákona být, tak to mít budeme. 

� Jako pot�ebu doby. 

� Zatím nemáme mnoho konkrétních informací, takže z toho máme spíše 

obavy, nebo� nevíme, jak to vlastn� p�esn� bude v praxi vypadat 

a fungovat (technická stránka, zp�sob a náro�nost obsluhy). 

� Rychlejší komunikace mezi ú�ady, pro malé obce finan�n� náro�n�jší než 

klasický zp�sob (pokud neschválí osvobození), nedo�ešené pro stavební 

záležitosti (velké mapy a projekty), zdržování neustálými povinnými dotazy 

na schránky fyzických osob (kdo chce posílat do schránky, má toto sám uvést 

v�etn� adresy schránky). 

� Pozitivní: snížení náklad� na poštovné, odpadne papírová práce p�i p�ebírání 

a podávání na pošt�. 

� Velmi málo tomu všemu rozumím. Je-li to cesta pokroku? Doufám, že se to 

poda�í zvládnout. 

� Pro malé obce zase zát�ž, jsme tady dva... nedá se moc vše stíhat, ale pokud 

to bude jako u elektronického podpisu, tak asi efekt nebude žádný, jen 

utraceno dost pen�z. 
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� Žádný p�ínos v tom pro obec nevidím, spíše nás to bude zdržovat. 

� Op�t p�idání práce, a dvojí vedení, pokud bude všechno tak, jak to malují na 

r�žovo, mohlo by to zefektivnit práci. Bohužel mnoho lidí dosud doma 

nedisponuje internetem. 

� V sou�asné dob�, jako zatížení obce novou agendou, která ješt� není v�bec 

odzkoušena. Zavedení by m�lo být postupné, nap�. nejd�íve mezi krajskými 

ú�ady, pak obcemi III. stupn� a nakonec malé obce. 

� Pro malý ú�ad to bude ur�it� p�ít�ží, zejména z po�átku, než si na to ú�ednice 

zvykne. 

6.4.4 Faktory ovliv�ující zavád�ní elektronických nástroj� komunikace 

Autorkou práce byly p�edem definovány faktory, které mají vazbu na 

implementaci elektronických nástroj� komunikace. Byly definovány dv� skupiny 

faktor�, a to externí a interní. Mezi interní faktory jsou za�azeny tyto: informa�ní  

a komunika�ní infrastruktura, po�íta�ová gramotnost ú�edník�, dostate�né finan�ní 

zdroje. Externí faktory byly definovány následovn�: dostupnost informa�ních 

a komunika�ních technologií domácností, po�íta�ová gramotnost ob�an�, 

nedostate�ná osv�ta o elektronických nástrojích komunikace a absence 

elektronického podpisu. U obou typ� faktor� se respondenti mohli vyjád�it k dalším, 

které nebyly p�ímo definovány. Každý z faktor� byl hodnocen z hlediska vnímané 

d�ležitosti. 

Interní faktory 

Z tabulky 6.34 vyplývá, že ze t�í definovaných interních faktor� byla 

technologická infrastruktura ozna�ena v 77,9 %. Nejv�tší vnímanou d�ležitost 

p�isuzují respondenti faktoru dostate�né finan�ní zdroje, rozdíly mezi vnímanou 

d�ležitostí faktoru u velikostních kategorií obcí jsou minimální.  

 Mezi ostatní interní faktory respondenti za�adili: malý po�et pracovník� na 

ú�adu, zvýšené personální nároky, nedostatek �asu, málo informací. Na základ� 

ANOVA testu nebyla prokázaná statistická významnost mezi velikostní kategorií 

obce a interními faktory, jak ukazuje p�íloha �. 10s. 
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 Tab. 6.34 Interní faktory * po�et obyvatel  

Cases 
Included Excluded Total   

  
N Percent N Percent N Percent 

technol. infrastruktura  * po�et 
obyvatel 53 77,9% 15 22,1% 68 100,0% 

po�íta�ová gramotnost ú�edník�  
* po�et obyvatel 45 66,2% 23 33,8% 68 100,0% 

dostate�né fin. zdroje  * po�et 
obyvatel 42 61,8% 26 38,2% 68 100,0% 

 
Mean N 

po�et obyvatel   
  

0 až 499 500 a víc Total 0 až 499 500 a víc Total 
technol. infrastruktura 2,24 2,36 2,30 25 28 53 
po�íta�ová gramotnost ú�edník� 2,18 2,13 2,16 22 23 45 
dostate�né finan�ní zdroje 2,32 2,40 2,36 22 20 42 

Externí faktory 

Dle níže uvedené tabulky 6.35 je z�ejmé, že faktory dostupnost ICT 

v domácnostech a po�íta�ová gramotnost ob�an� byly ozna�eny v nejv�tších 

procentech p�ípad�, a to konkrétn� v 82,4 %, resp. 77,9 %.  Z hlediska vnímané 

d�ležitosti dosáhl nejvyšších hodnot faktor dostupnost ICT, opa�n� tomu bylo 

u faktoru absence elektronického podpisu. V porovnání velikostních kategorií obcí 

a vzhledem k vnímané d�ležitosti externích faktor�  dochází k nejv�tší diferenci 

u faktoru nedostate�ná osv�ta o elektronických nástrojích komunikace a dostupnost 

ICT.  

V rámci ur�ení dalších faktor� u této skupiny respondenti uvedli: ned�v�ra 

k vy�ízení žádosti, která nedojde papírov� poštou nebo osobním podáním.  

Na základ� ANOVA testu nebyla prokázaná statistická významnost mezi 

velikostní kategorií obce a externími faktory, jak ukazuje p�íloha �. 10t. 

Tab. 6.35 Externí faktory* po�et obyvatel 

Cases 
Included Excluded Total   

N Percent N Percent N Percent 
dostupnost ICT * po�et 
obyvatel 56 82,4% 12 17,6% 68 100,0% 

po�íta�ová gramotnost 
ob�an�  * po�et obyvatel 53 77,9% 15 22,1% 68 100,0% 

nedostate�ná osv�ta o e-
nástrojích komunikace  * 
po�et obyvatel 

38 55,9% 30 44,1% 68 100,0% 

absence elektr. podpisu  * 
po�et obyvatel 37 54,4% 31 45,6% 68 100,0% 
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Mean N 
po�et obyvatel 

   
  
  0 až 499 500 a víc Total 0 až 499 500 a víc Total 
dostupnost info. 
technologií 2,17 2,41 2,30 24 32 56 

po�íta�ová gramotnost 
ob�an� 2,17 2,31 2,25 24 29 53 

nedostate�ná osv�ta o            
e-nástrojích komunikace 2,38 2,06 2,24 21 17 38 

absence elektr. podpisu 2,00 2,17 2,08 19 18 37 

6.4.5 Ov��ení hypotéz na základ� výsledk� výzkumu 

V úvodní �ásti diserta�ní práce byly definovány následující hypotézy: 

Hypotéza �. 2: Vzhledem k provedené klasifikaci komunika�ních nástroj� lze 

konstatovat, že malé obce96 Moravskoslezského kraje využívají mén� sofistikované 

nástroje komunikace. 

Za sofistikované nástroje jsou dle autorky považovány tyto: elektronická 

podatelna, webové stránky obce, sms zprávy, e-mail, elektronická ú�ední deska. 

Pro analýzu výše uvedené hypotézy byly formulovány tyto pracovní hypotézy: 

� H0: Mezi nástroji/zp�soby komunikace a velikostní kategorií obce neexistuje 

souvislost. 

� HA: Mezi nástroji/zp�soby komunikace a velikostní kategorií obce existuje 

souvislost. 

Pro zjišt�ní statistických významných rozdíl� byl použit ANOVA test. 

Výsledky testu zobrazuje následující tabulka 6.36. 

Tab. 6.36 ANOVA test 

  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 2,844 1 2,844 4,225 0,058 
Within Groups 10,097 15 0,673   televizní vysílání 

* po�et obyvatel 
Total 12,941 16    
Between Groups (Combined) 2,413 1 2,413 6,551 0,016 
Within Groups 10,683 29 0,368   podatelna 

 * po�et obyvatel 
Total 13,097 30    
Between Groups (Combined) 1,672 1 1,672 3,066 0,087 
Within Groups 24,541 45 0,545   e-mail  

* po�et obyvatel 
Total 26,213 46    
Between Groups (Combined) 2,408 1 2,408 3,366 0,077 
Within Groups 21,467 30 0,716   

elektronická 
podatelna * po�et 
obyvatel Total 23,875 31    

Tabulka 6.36 obsahuje pouze nástroje, které se vzhledem ke statistické významnosti blíží definované 
hladin� významnosti. 
                                                 
96 Malé obce jsou chápány v tomto pojetí z pohledu po�tu obyvatel, tzn. 0-499. 
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Z tabulky 6.36 je patrné, že statisticky významné rozdíly na zvolené hladin� 

významnosti α = 0,05 byly prokázány u nástroje podatelna.  

V rámci definovaného pojetí sofistikovaných nástroj� komunikace nebyly 

prokázány statisticky významné rozdíly na zvolené hladin� významnosti. Vzhledem 

k t�mto výsledk�m není prokázán rozdíl/vztah mezi velikostní kategorií obce 

a sofistikovanými nástroji komunikace. Je tak zamítnuta hypotéza alternativní 

a p�ijata hypotéza nulová, tedy obce s v�tším po�tem obyvatel (500-1500) 

nepoužívají sofistikované nástroje komunikace oproti obcím ve velikostní kategorii 

0-499 obyvatel. 

Záv�r k hypotéze �. 2: 

Hypotéza H2 nebyla na základ� analýzy výsledku výzkumu potvrzena. 

Z hlediska zkoumaného vzorku lze konstatovat, že neexistuje souvislost mezi 

velikostní kategorii obce97 a sofistikovanými komunika�ními nástroji na zvolené 

hladin�  významnosti α = 0,05. 

 

P�i analýze dat zkoumaného vzorku byl dále statisticky ov��en vztah 

souvislosti mezi velikostní kategorií obce a používáním elektronického podpisu. 

Byla tak definovaná následující hypotéza: 

Hypotéza �. 3: Mezi velikostní kategorií obce a používáním elektronického 

podpisu existuje souvislost.  

Pro analýzu výše uvedené hypotézy byly formulovány tyto pracovní 

hypotézy: 

� H0: Mezi používáním elektronického podpisu a velikostní kategorii obce 

neexistuje souvislost. 

� HA: Mezi používáním elektronického podpisu a velikostní kategorii obce 

existuje souvislost. 

Pro zjišt�ní statistických významných rozdíl� byly použity Chi-Square testy. 

Výsledky testu zobrazuje následující tabulka 6.37.  

 

                                                 
97 Tento vztah je platný pro velikostní kategorie obcí 0-499 a 500-1500. 
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Tab. 6.37 Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11,140(b) 1 0,001   
Continuity 
Correction(a) 9,557 1 0,002   

Likelihood Ratio 11,413 1 0,001   
Fisher's Exact Test    0,001 0,001 
Linear-by-Linear 
Association 10,976 1 0,001   

N of Valid Cases 68     
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,22. 

Z výše uvedené tabulky, Chi-Square Tests, je patrné, že u elektronického 

podpisu byl prokázán statisticky významný rozdíl na hladin� významnosti α = 0,05, 

tzn. že existuje souvislost mezi velikostní kategorií obce a zavedením elektronického 

podpisu. Je p�ijata hypotéza alternativní a zamítnuta hypotéza nulová. 

Záv�r k hypotéze �. 3: 

Hypotéza H3 byla na základ� analýzy výsledku výzkumu potvrzena. Byla 

prokázána souvislost mezi velikostní kategorií obce a používáním elektronického 

podpisu. 
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7 VÝSLEDKY, VYHODNOCENÍ A DOPORU�ENÍ 

Hlavním cílem diserta�ní práce bylo zkoumání problematiky zavád�ní  

e-governmentu v �eské republice (na základ� metod v práci uvedených) dle 

zvolených kritérií (ve�ejné služby poskytované on-line, komunika�ní nástroje obcí, 

legislativa, postupy). Dále zhodnocení sou�asného stupn� vývoje e-governmentu 

v �eské republice a vytvo�ení doporu�ení pro implementaci moderních nástroj� 

komunikace. 

Pro napln�ní výše uvedeného cíle byly realizovány následující kroky: 

1. Vymezení základní oblasti, terminologie a souvislostí týkající se oblasti 

e-governmentu a provedení klasifikace této oblasti. 

Oblast e-governmentu se neustále vyvíjí, což je dáno na jedné stran� 

rozvojem informa�ních a komunika�ních technologií, na stran� druhé v�tším zájmem 

�eských i zahrani�ních autor� o zkoumanou problematiku a také p�ístupem 

jednotlivých stát� formulovat strategie implementace e-governmentu.  

Uvedené definice mají ur�ité nedostatky, a to:  

� up�ednost	ují oblast front office (komunikace s okolím; specifickou formou 

této komunikace je e-demokracie, která odpovídá t�m aspekt�m 

e-governmentu, jenž si kladou za cíl v�tší ú�ast na demokratickém procesu 

rozhodování v rámci všech úrovni ve�ejné správy) na úkor back office 

aplikací (reorganizace proces� uvnit� jednotlivých orgán� ve�ejné správy, 

organiza�ní, technologické a procesní aspekty),  

� komunika�ní kanály se zužují pouze na internet. 

Z tohoto d�vodu bylo provedeno vlastní vymezení obsahu pojmu  

e-government na základ� dostupných sekundárních zdroj� a pramen� takto:  

„E-government prostupuje všemi sférami, do kterých ve�ejná správa 

ingeruje (tzn., že pokrývá v�cný zám�r p�sobnosti ve�ejné správy – 

celospole�enskou rovinu, národohospodá�skou rovinu a ve�ejný sektor, 

avšak je nutná provázanost tohoto systému), kdy dochází k zefektivn�ní 
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interních a externích operací prost�ednictvím dálkového p�ístupu98 v rámci 

vztahu jednotlivých úrovní ve�ejné správy, ob�ana, neziskového sektoru  

a podnikatelské sféry. E-government zahrnuje dv� oblasti vazeb - vazbu, 

která je zam��ena na poskytování elektronických ve�ejných služeb 

ve�ejnosti, podporu komunika�ních kanál� s okolím, nap�. pomocí 

webového p�ístupu a dále vazbu, která zahrnuje aspekty usilující o podporu 

komunika�ních proces� a proces� vým�ny dat v rámci ve�ejné správy  

a o komunikaci uvnit� daného systému“. 

2. Identifikace a posouzení jednotlivých teorií fází vývoje e-governmentu  

a vyvození díl�ích záv�r� pro sledovanou oblast. 

V rámci daného cíle byly sledovány jednotlivé teorie fázi vývoje 

e-governmentu podle r�zných autor� (nap�. West, D.; Heeks, R.; Bhatnagar, S.C.; 

Layne, K., Lee, J.; Turban, E., King, D.). Na základ� analýzy sekundárních zdroj� 

lze konstatovat, že existuje celkem šest model� fází vývoje e-governmentu, jenž 

popisují vývoj v poskytování on-line ve�ejných služeb. Tyto modely rozd�luji vývoj 

e-governmentu do n�kolika stádií, od fáze, jenž zahrnuje poskytování informací, až 

po komplexn� poskytované služby. Dochází k diferencím jednotlivých fází, zejména 

v obsahu daných fází a zda jsou pojímány ze strany front office, �i back office 

aplikací. V diserta�ní práci je p�ihlíženo k modelu UN/ASPA, nebo� se zabývá 

jednak front office aplikací, ale dále zd�raz	uje i stranu back office, která je 

nezbytná pro plnou integraci poskytovaných ve�ejných služeb na platform� 

informa�ních technologií. Tento model se skládá z p�ti fázi vývoje e-governmentu. 

Na teoretické bázi byla formulována hypotéza: 

Hypotéza �. 1: V sou�asné dob� nejsou vytvo�eny systémové podmínky pro 

využití a rozvoj elektronizace ve�ejné správy, zejm. na úrovni obcí v �eské republice. 

Hypotéza byla verifikována na základ� teoretických poznatk� obsažených 

zejména v kapitolách 3-6. Pro potvrzení �i zamítnutí hypotézy byla provedena 

SWOT analýza (obr. 8.1) zhodnocující sou�asnou situaci v oblasti zavád�ní  

                                                 
98 Pojem dálkový p�ístup je chápán ve smyslu zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech 
ve�ejné správy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tzn. dálkovým p�ístupem dle § 2 odstav. 15 písmene o, 
je p�ístup do informa�ního systému prost�ednictvím telekomunika�ního za�ízení. 
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e-governmentu, která zachycuje jak negativní aspekty, tak pozitivní efekty zavád�ní 

e-governmentu v �eské republice.  

 
Obr. 8.1 SWOT analýza 

Silné stránky 
� Politická podpora rozvoje 

e-governmentu. 
� Vysoká penetrace prost�edk� mobilními 

telefony. 
� Rozši�ování vysokorychlostního 

p�ístupu k internetu. 
� Vytvo�ení kontaktních míst ve�ejné 

správy Czech POINT pro ob�any. 
� Systém vzd�lávání ú�edník� územních 

samosprávných celk�. 
 

Slabé stránky 
� Nízká po�íta�ová gramotnost ve�ejnosti 

a nedostate�ná motivace (zejm. starších 
lidí) k využívání moderních technologií. 

� Nedostate�ná osv�ta o elektronických 
nástrojích komunikace.  

� Nedostate�ná konzistence dat a 
informa�ních systém� nap�í� resorty. 

� Pomalá implementace legislativních 
opat�ení. 

� Velký po�et malých obcí (tj. 0-499 
obyvatel). 

� Neexistuje zákonná norma pro sdílení 
informací ve ve�ejné správ�. 

� Nerozší�enost elektronického podpisu 
mezi ob�any. 

P�íležitosti 
� Rozvoj trhu s informa�ními a 

komunika�ními technologiemi. 
� Vzájemná vým�na informací o zavád�ní               

e-governmentu v jednotlivých státech. 
� Podpora financování projekt� ze 

strukturálních fond� Evropské unie. 
 

Hrozby 
� M�nící se ekonomické, sociální a 

demografické prost�edí. 
� Nedostate�né využívání prost�edk� ze 

strukturálních fond� Evropské unie pro 
podporu rozvoje e-governmentu. 

� Ned�v�ra ob�an� k poskytování 
osobních údaj� skrze internet. 

� Nedokon�ená reforma ve�ejné správy. 
 

 

 Na základ� provedené SWOT analýzy sou�asného prost�edí e-governmentu 

v �eské republice byla hypotéza �. 1 potvrzena. Je z�ejmé, že v �eské republice 

chybí �ešení vzájemn� se ovliv	ujících faktor�. Konkrétn� se jedná o následující 

pohledy: 

� bezpe�nost informací ve ve�ejné správ� vs. d�v�ra ob�an� komunikovat 

elektronicky a poskytovat své osobní údaje, 

� dostupnost informa�ních a komunika�ních technologií v domácnostech 

vs. o�ekávání funk�nosti elektronické ve�ejné správy, 

� velikostní struktura obcí v �eské republice a možnost smyslupln� naplnit 

principy e-governmentu. 
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3. Zjišt�ní komunika�ních nástroj� vybraných velikostních kategorií obcí 

Moravskoslezského kraje ve vztahu k ob�anské ve�ejnosti  

a identifikování limitujících faktor� pro samotné využití elektronických 

nástroj� komunikace. 

Hlavním zám�rem bylo praktické ov��ení nástroj�/zp�sob� informovanosti 

ob�an� ze strany obcí Moravskoslezského kraje, konkrétn� se jednalo o velikostní 

kategorie obcí 0-499 a 500-1500 obyvatel. Dále posoudit p�edem definované faktory 

limitující využití elektronických forem komunikace. Respondenti m�li možnost 

vyjád�it se k dalším faktor�m a ur�it jejich vnímanou d�ležitost.  

Na základ� výsledk� primárního výzkumu je z�ejmé, že k hlavním nástroj�m 

informovanosti ob�an� u t�chto zvolených velikostních kategorií pat�í podle vnímané 

d�ležitosti místní rozhlas, ú�ední deska, elektronická ú�ední deska a osobní návšt�va 

ú�adu. 

Z hlediska interních faktor� byla technologická infrastruktura (hardware, 

software, p�ipojení k internetu, apod.) ozna�ena nejv�tším po�tem respondent�, 

nicmén� nejv�tší vnímaná d�ležitost je p�isuzována faktoru dostate�né finan�ní 

zdroje, což odpovídá reálné situaci, kdy bez dostate�ných finan�ních zdroj� není 

možné zajistit pot�ebnou a kvalitní technologickou infrastrukturu pro aplikaci 

internetu z d�vodu implementace a následného využití elektronických nástroj� 

komunikace. 

U externích faktor� vyplynulo, že faktory dostupnost ICT v domácnostech 

a po�íta�ová gramotnost ob�an� byly ozna�eny v nejv�tších procentech p�ípad�. 

Z hlediska vnímané d�ležitosti dosáhl nejvyšších hodnot faktor dostupnost ICT, 

opa�n� tomu bylo u faktoru absence elektronického podpisu (vyšší nákladnost jeho 

po�ízení z pohledu ob�ana). V porovnání velikostních kategorií obcí a vzhledem 

k vnímané d�ležitosti externích faktor� dochází k nejv�tší diferenci u faktoru 

nedostate�ná osv�ta o elektronických nástrojích komunikace a dostupnost ICT.  

 

Na teoretické bázi byly formulovány dále následující hypotézy: 

Hypotéza �. 2: Vzhledem k provedené klasifikaci komunika�ních nástroj� lze 

p�edpokládat, že malé obce99 Moravskoslezského kraje využívají mén� sofistikované 

nástroje komunikace. 

                                                 
99 Malé obce jsou chápány v tomto pojetí z pohledu po�tu obyvatel, tzn. 0-499. 
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Na základ� primárního výzkumu a následn� provedených statistických test� 

nebyla hypotéza �. 2 potvrzena. Lze tedy konstatovat, že v rámci zkoumaných 

velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje neexistuje souvislost mezi 

velikostní kategorií obce a sofistikovanými komunika�ními nástroji na zvolené 

hladin� významnosti α = 0,05.  

Hypotéza �. 3: Mezi velikostní kategorií obce a používáním elektronického 

podpisu existuje souvislost.  

Na základ� výsledk� primárního výzkumu a provedených statistických test� 

byla prokázána souvislost mezi velikostní kategorií obce a používáním 

elektronického podpisu. Hypotéza �. 3 tak byla potvrzena. Je tedy patrné, že v�tší 

procento obcí ve velikostní kategorii 500-1500 má funk�ní elektronický podpis, tzn., 

že mohou realizovat elektronická podání plnohodnotn�.  

 

Z hlediska hodnocení používání nástroj�/zp�sob� komunikace u vybraných 

velikostních kategorií obcí Moravskoslezského kraje s ve�ejností je z primárního 

výzkumu z�ejmé, že nedochází k výrazné diferenciaci v používaných nástrojích, ani 

ve vnímané d�ležitosti daného nástroje. P�evládají tradi�ní formy informovanosti, 

jako je místní rozhlas, ú�ední deska, osobní návšt�va ú�adu. Pouze elektronická 

ú�ední deska, kdy její zavedení vyplývá z § 26 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, byla respondenty vnímána jako nástroj s vysokou 

d�ležitostí. Jak již bylo uvedeno, elektronickou ú�ední desku vede obec zpravidla 

prost�ednictvím svých vlastních webových stránek.  

Je tedy nezbytné konstatovat, že obce s po�tem obyvatel 0-1500 používají 

více tradi�ní nástroje informovanosti a p�ikládají jim významnou d�ležitost. Mnohé 

�lánky �i diskuze hovo�í, že problém pro zavád�ní elektronických nástroj� 

komunikace je zejména u velikostní kategorie obcí 0-499. D�vod� je n�kolik, nap�. 

technické vybavení ú�adu výpo�etní technikou (i když v naprosto v�tšin� ú�ad� již 

funguje napojení po�íta�� na internet, informa�ní soubory pro agendy typu evidence 

obyvatelstva, majetek). Dalším limitujícím faktorem m�že být po�et zam�stnanc� 

ú�adu. U nejmenších obcí, bráno z hlediska po�tu obyvatel, se setkáváme 

s neuvoln�ným starostou, jediným ú�edníkem (v mnohých p�ípadech se to v praxi 
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�eší dohodou o provedení práce), který se stará o veškeré administrativní záležitosti 

(ú�etnictví, ohlašovna, atd.). Ú�ední hodiny jsou zkrácené, mnohdy jen jednou týdn�.  

Z primárního výzkumu vyplynulo, že nikoliv pouze velikostní kategorie 

obcí 0-499 s sebou nese rizika, resp. problémy p�i zavád�ní nových forem 

komunikace prost�ednictvím dálkového p�ístupu, ale vyjád�ení respondent� v rámci 

velikostní kategorie obcí 500-1500 p�ineslo zjišt�ní, že také u t�chto obcí jsou 

spat�ovány pochybnosti se zavád�ním elektronické komunikace. 

Zavedením datových schránek se p�epokládá nár�st písemností p�icházejících 

skrze datové schránky. Tyto písemností se musí evidovat a uchovávat. Je otázkou 

�asu, kdy si obce po�ídí spisovou služby nebo využijí hostovanou spisovou službu 

v rámci eGONcenter100. 

V souvislosti s nabytím ú�innosti zákona �. 300/2008 Sb. od 1. �ervence 2009 

p�ibyly orgán�m ve�ejné moci, tedy v tomto p�ípadu obecním ú�ad�m, další 

povinnosti definované zákonem. Bylo nezbytné u�init úpravy v interních 

dokumentech orgán� ve�ejné moci. Konkrétn� se jedná o následující dokumenty: 

organiza�ní �ád (je nutné vymezit útvary, kde bude probíhat elektronická konverze 

dokument� a dále pov��ené osoby, které budou moci datové schránky odesílat  

a p�ijímat), podpisový �ád (jedná se o po�ízení zaru�eného elektronického podpisu 

osobám, jenž podepisují dokumenty již nyní – vedoucí odbor� a další), spisový  

a skarta�ní �ád (zde je nezbytné upravit formu a postup ukládání elektronických 

dokument� do spisovny a archívu a tvorbu spis�). V rámci organiza�ní struktury 

vzniká celá �ada nových úkon� a �inností, což povede ke zm�n� pracovních rolí  

a funkcí.  

S nar�stající možností a povinností zejména orgán� ve�ejné moci je nezbytné 

využívat tzv. uznaný elektronický podpis (zaru�ený elektronický podpis, založený na 

kvantifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifika�ních 

služeb)  nebo uznanou elektronickou zna�kou založenou na systémovém certifikátu, 

vydanou akreditovaným poskytovatelem certifika�ních služeb. Orgány ve�ejné moci 

musí dodržet povinnosti podepisování dokument� zasílaných p�es datové schránky 

s ohledem na správní �ád. Ú�ady tedy musí tyto dokumenty opat�it zaru�eným 

elektronickým podpisem. Princip nakládání s elektronickými dokumenty vychází 

                                                 
100 eGON centra vznikly na krajích nebo obcích s rozší�enou p�sobností a zahrnují: technologická 
centra, administraci a propagaci e-governmentu, vzd�lávání e-governmentu. V rámci 
Moravskoslezského kraje je z�ízeno 22 eGON center. 
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z vnit�ních zvyklostí ú�adu. V�tšina ú�ad� má jednoho ú�edníka, který stvrzuje 

správnost dokument� svým podpisem. Tzn., že v rámci ú�adu je jedna osoba 

(zejména pracovník spisové výpravny), která opat�uje spis elektronickým podpisem 

i za ostatní ú�edníky v jiných odd�leních. V �eské republice existují, jak již bylo 

zmín�no, t�i akreditovaní poskytovatelé certifika�ních služeb – První certifika�ní 

autorita, a.s., �eská pošta, s.p. a eIdentity, a.s. Vydání kvantifikovaného certifikátu je 

zpoplatn�no a cena certifikátu s ro�ní platností se liší p�edevším podle zvoleného 

nosi�e.  

Oproti ú�ad�m ob�ané nemusí v komunikaci prost�ednictvím datových 

schránek využívat zaru�ený elektronický podpis. Jejich identifikace je zaru�ena již 

vlastnictvím datové schránky. Pokud má totiž stát zájem na tom, aby ob�ané s orgány 

ve�ejné správy komunikovali elektronicky, musí u�init takové kroky, které jim to 

umožní (jde – správn� - cestou datových schránek, jejich z�ízení i provozování je pro 

ob�any zdarma).  

D�ležitou otázkou rovn�ž je, zda ob�ané �R v�bec cht�jí komunikovat 

elektronicky a zda jsou k tomuto vytvo�eny systémové podmínky? Z údaj� �eské 

statistického ú�adu (2009) vyplynulo, že v roce 2009 byl podíl jednotlivc� 

používajících internet ve vztahu k ve�ejné správ� 25 %. Mezi nej�ast�ji 

navšt�vovanými ú�ady byly obecní, m�stské ú�ady a magistráty (54 %), dále ú�ady 

sociálního zabezpe�ení a další. Podstatnou záležitostí je rovn�ž �ešení vybavenosti 

domácnosti po�íta�i a p�ipojením k internetu. V šet�ení o využívání informa�ních  

a komunika�ních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci pracuje �eský 

statistický ú�ad s daty cca 10 000 respondent� za celou �eskou republiku. Údaje jsou 

publikovány za jednotlivé kraje. V rámci krajského srovnání jsou nejvíce osobním 

po�íta�em a p�ipojením k internetu vybaveny domácnosti v Praze, nejmén� 

domácnosti v Olomouckém kraji (zhruba t�etina domácností). V Moravskoslezském 

kraji bylo v roce 2008 vybaveno po�íta�i 46,4 % domácností a p�ipojením k internetu 

41,3 % domácností. Je nutno konstatovat, že i když se po�et domácností, které jsou 

vybaveny po�íta�em a p�ipojením k internetu v letech 2003-2008 zvýšil, p�etrvávají 

rozdíly v p�ístupu k t�mto technologiím v závislosti na typu domácnosti nebo lokalit� 

sledovaných domácností. V�tší je také pravd�podobnost, že bude mít internet 

domácnost ve velkém m�st� (48 %) než ve venkovské oblasti (37 %) (�SÚ, 2009). 

Bylo by rovn�ž vhodné zpracovat analýzu dostupnosti informa�ní a komunika�ních 
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technologií v rámci velikostních skupin obcí, opora v tvrdých datech však bohužel 

v sou�asné dob� není dostate�ná. V�tší možnosti by mohlo p�inést S�ítání lidu, dom� 

a byt� v roce 2011, ve kterém se podle zákona �. 296/2009 Sb., o s�ítání lidu, dom�  

a byt� v roce 2011, se základními otázkami vybavenosti domácností informa�ními  

a komunika�ními technologiemi po�ítá.  

Z p�edchozích poznatk� lze vyvodit, že státní informa�ní a komunika�ní 

politika �eské republiky neodráží velikostní strukturu obcí �eské republiky, které se 

vyzna�ují zna�nou rozt�íšt�ností.  

 Je z�ejmé, že Moravskoslezský kraj je svým zp�sobem výjime�ný, nebo� má 

pouze 4,68 % obcí pod hranicí 199 obyvatel. Je však vycházeno z p�edpokladu, že 

tyto obce se chovají obdobn� jako obce stejné velikostní kategorie v jiných krajích 

a proto lze ze získaných výsledk� vyvozovat konkrétní záv�ry. Provedený výzkum 

p�inesl podstatné zjišt�ní, a to, že v malých obcích je p�isuzována velká váha osobní 

komunikaci.  

Je nutné �íci, že  elektronický systém komunikace bude fungovat, až k tomu 

budou vytvo�eny pat�i�né podmínky. Není možné na�izovat ur�itá opat�ení, pokud 

nejsou tyto podmínky vytvo�eny. Jako p�íklad je možné zmínit elektronické 

podatelny. V�tšina obcí si splnila svou zákonnou povinnost vytvo�ením elektronické 

podatelny a jejím ohlášením u tehdejšího Ministerstva informatiky �R. V�tšinou 

však nedostávaly prost�ednictvím elektronické podatelny žádná podání a proto po 

vypršení platnosti kvantifikovaného certifikátu nem�ly zájem o obnovu certifikátu, 

tudíž elektronická adresa p�estala být aktivní. Došlo tedy k plýtvání pen�zi, �asem  

i lidským faktorem.  

Další úvaha je vid�na v roli elektronické podatelny, nebo� jak již bylo 

zmín�no, od 1. �ervence nabyl ú�innosti zákon �. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokument�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Pokud 

srovnáme elektronickou podatelnu a datovou schránku z hlediska funk�nosti, pak je 

možné nalézt dv� podstatné p�ednosti datových schránek. Za prvé komunikace 

prost�ednictvím datových schránek má vyšší zabezpe�ení než standardní elektronické 

zprávy a za druhé se dop�edu po�ítá s provázáním informa�ního systému datových 

schránek s vnit�ními informa�ními systémy jednotlivých ú�ad�. Je nezbytné proto 

poznamenat, že zavedením datových schránek nedojde k nahrazení elektronických 

podatelen, ty z�stanou zachovány ve stávajícím rozsahu a funkcionalit�. D�vodem je 
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skute�nost, že komunikace prost�ednictvím datových schránek je uzav�eným 

systémem, nebo� povinnost komunikovat skrze datové schránky mají orgány ve�ejné 

moci a dobrovolnost pro z�ízení datové schránky je práv� u fyzických osob, 

podnikajících fyzických osob (výjimkou jsou advokáti, da	oví poradci, insolventní 

správci, notá�i a exekuto�i). Pokud fyzická osoba nemá datovou schránku, nechce si 

jí z�ídit z jakéhokoliv d�vodu, bylo by jí odep�eno vy�izovat své správní záležitosti 

prost�ednictvím elektronické komunikace.  

V sou�asné dob� je nabídka umožn�ní p�ístupu ob�an� k elektronickým 

formám komunikace postavena na „výlu�nosti“. Tzn., že není ob�an�m dostate�n� 

umožn�n p�ístup k internetu. Pokud ob�ané nebudou tento p�ístup mít, není možné, 

aby komunikovali s ú�ady elektronickou cestou. Mnohé obce, knihovny a školy 

nabízejí ob�an�m p�ístup k internetu, ale není to norma. Po�et domácností, které mají 

p�ipojení po�íta�e k internetu není 100%. Je z�ejmé, že vždy budou existovat 

marginální skupiny obyvatelstva, které tuto formu komunikace nebudou um�t �i 

nebudou moci využívat. Vše má ale své �ešení (nap�. v podob� sociálních 

pracovník�, jenž budou t�mto skupinám obyvatelstva pomáhat s elektronickou 

formou komunikace). Otázkou z�stává, zda stát chce ponechat tuto formu 

komunikace na tržním prost�edí nebo z ní chce ud�lat tzv. statek pod ochranou? 

Modernizaci ve�ejné správy cestou zavád�ní informa�ních technologií je 

možné efektivn� �ešit u velkých �i st�edn� velkých obcí. Malé obce v sou�asné dob� 

nemají objektivn� vytvo�eny podmínky, aby mohly elektronicky komunikovat 

s ob�any a aby tato komunikace byla smysluplná. Proto preferují interpersonální 

ústní komunikaci s ob�any. Klasické formy komunikace z�stávají p�ínosem pro 

ob�any t�chto obcí a z výzkumu vyplynul jejich stále se udržující význam. Proto je 

t�eba s nimi nadále po�ítat, kultivovat je a rozvíjet, nikoliv odbourávat. 

Jednou z možností, jak sjednotit systémy, je v prvé �ad� �ešení obecního 

z�ízení, a to nap�. integrací malých obcí. Stanovit takovou velikostní kategorii obce, 

kdy tyto obce budou fakticky, v�cn�, ne formáln� nezávislé a samostatné. Zákon 

�. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v § 21 odst. 1 stanovuje, že 

�ást obce, která se chce odd�lit, musí mít samostatné katastrální území sousedící 

nejmén� se dv�ma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a  tvo�it  souvislý  

územní  celek, po odd�lení musí mít alespo	 1 000 ob�an�. Nap�. na Slovensku 

zákon �. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v § 2a, 
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odst. 5 �íká, že obec se m�že rozd�lit, když nové obce budou mít katastrální území 

nebo katastrální území tvo�ící funk�ní celek, nejmén� 3000 obyvatel, pokud 

urbanisticky nesplynuly s ostatními �ástmi obce. Problematice stanovení velikostní 

kategorie obcí v�noval pozornost již d�íve Výzkumný ústav pro rozvoj oblastí a m�st 

Ostrava a doporu�il minimální hranici po�tu obyvatel 2 500-3000 obyvatel. 

Problematikou stanovení velikostní kategorie obcí se v sou�asné dob� zabývá 

mnoho autor� (nap�. Žárská, E.; Swianiewicz, P.). Tito auto�i hovo�í o �ty�ech 

aspektech, které by obecní samosprávy m�ly napl	ovat. Jedná se o ekonomickou 

efektivnost (jaká velikostní kategorie obcí m�že poskytovat služby za co nejmenší 

náklady); napln�ní principu demokracie (jaký typ velikostní kategorie obcí m�že 

zabezpe�it kontrolu ob�an� nad správou a zodpov�dnost volených p�edstavitel�), 

rozvoj (jaká velikostní kategorie obcí m�že iniciovat ekonomický rozvoj svého 

území) a v neposlední �ad� distribuce (jaká velikostní kategorie obcí m�že zabezpe�it 

lepší a spravedliv�jší distribuci služeb, úkol�, finan�ních prost�edk�). Obec jako 

základní územní samosprávný celek, tvo�ena svými ob�any, by nem�la být jen 

administrativn�-právní jednotkou, ale m�la by �ešit základní elementární vybavenost 

obce. Je z�ejmé, že tyto obce mají své vlastní lokální zájmy, ale s ohledem na 

kvantitu, jsou je schopny napl	ovat?  

Nebo� v t�chto nastavených podmínkách �ízení, nestávají se tyto obce proto 

jaksi „nesvéprávnými“? 
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8 ZÁV
R 

Uplatn�ní informa�ních a komunika�ních technologií v každodenním život� 

m�ní kvalitu života lidí. M�ní se názory ob�an�, zam�stnanc� zapojených do procesu 

rozhodování v rámci ve�ejné správy. Avšak až praktické zkušenosti jsou správným 

argumentem pro rozhodování, a� už pozitivním �i negativním zp�sobem.  

Informatizace ve�ejné správy se stala jedním z cíl� reformy ve�ejné správy. 

Cílovou p�edstavou je, aby ob�an kvalifikovaným zp�sobem (autenticky) 

komunikoval s orgány ve�ejné správy z domova (v rámci svého po�íta�e p�ipojeného 

k internetu), nicmén� tato p�edstava není v sou�asné dob� napln�na ani na jedné, ani 

na druhé stran� (výzva budoucnosti). Problémem je, že v prvé �ad� koncepce  

e-governmentu není realizovatelná v sou�asné velikostní struktu�e obcí �R.  

K celkovému utvo�ení obrazu schází zejména informace typu vybavenost 

domácností po�íta�i p�ipojeného k internetu v jednotlivých velikostních skupinách 

obcí. Sou�asné údaje, které pracují s daty zhruba 10 000 respondent� za celou �R, 

jsou �eským statistickým ú�adem publikované pouze za jednotlivé kraje. Takovýto 

rozsah výb�rového souboru neumož	uje další �len�ní na úrovni kraj� bez p�ílišného 

zatížení statistickou chybou. �ešení by mohlo p�inést S�ítání lidu, dom� a byt� 

v roce 2011 - zahrnout zde údaje o typu domácností, které mají po�íta� a p�ipojení 

k internetu podle velikostních skupin obcí �R. 

Systém e-governmentu neznamená jen elektronické ve�ejné služby, 

komunikaci prost�ednictvím dálkového p�ístupu, ale je zacílen rovn�ž na uplatn�ní 

demokratických princip� a umož	uje ve�ejnosti v�tší zapojení do rozhodovacího 

demokratického procesu. E-government by m�l pokrýt celé fungování spole�nosti, 

kdy dochází k použití nových technik komunikace. Jedná se zejména  

o celospole�enskou rovinu (mikroekonomický p�ístup), ekonomickou rovinu 

(makroekonomický p�ístup) a rovinu ve�ejné ekonomie (nap�. elektronické volby, 

výpisy z rejst�ík� trest�). 

Zavád�ní e-governmentu musí sou�asn� probíhat ve �ty�ech rovinách, a to 

v prvé �ad� legislativní rovin�, jenž je zacílena na implementaci nových technologií 

a proces� do ve�ejné správy, dále technologické rovin�, kdy jsou procesy 

p�izp�sobovány novým informa�ním a komunika�ním technologiím. Následuje 
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procesní rovina, která se vyzna�uje zm�nou v organiza�ní oblasti a v neposlední �ad� 

v rovin� nákladové. 

V rámci komunikace mezi orgány ve�ejné moci je nezbytná centrální 

koordinace této komunikace, tzn. jediná instituce, která by zajiš�ovala a p�edevším 

koordinovala informa�ní toky mezi jednotlivými správními úrovn�mi ve�ejné správy. 

Je podstatná jednotná metodika a nástroj rozhodování. Pokud bude zavád�ní  

e-governmentu bez centrální koordinace a každý subjekt si bude zavád�t své 

metodiky, bude vše obtížn�jší. V rámci metodologie �ízení p�i vytvá�ení 

informa�ních a komunika�ních systém� p�icházejí do úvahy dv� možnosti, 

centralizovaný p�ístup a p�ístup pomocí standard�. Z hlediska zavád�ní strategie  

e-governmentu je nezbytná centrální koordinace hlavní koncepce e-governmentu 

v�etn� legislativy a pro díl�í �ásti �ízení pomocí standard�. D�vodem je zejména 

složitost struktury ve�ejné správy v �eské republice, také omezené finan�ní, lidské 

zdroje a distribuce �ízení. Rovn�ž je nutné brát v potaz spojený model výkon� 

ve�ejné správy. Z t�chto d�vod� nelze v reálných podmínkách použít centrální �ízení 

pro zavád�ní e-governmentu jako celku.  

V �eské republice došlo ke zm�nám v rámci institucionálního zabezpe�ení 

problematiky e-governmentu. P�echod správy e-governmentu od Ú�adu pro státní 

informa�ní systém k Ú�adu pro ve�ejné informa�ní systémy a následn� 

k Ministerstvu informatiky �R je možné považovat za logický, p�irozený krok, 

nebo� informatizace zabírá již širší pohled na spole�nost. Zrušení Ministerstva 

informatiky �R a p�evedení správy pod Ministerstvo vnitra �R (e-government)  

a Ministerstvo pr�myslu a obchodu �R (elektronická komunikace) je možné 

pokládat z pohledu racionalizace ve�ejné správy jako „pozitivní“, avšak z pohledu 

informatizace spole�nosti jako krok zpátky. Ministerstvo informatiky �R m�lo širší 

rámec úkol�, které zašti�ovalo. Po jeho zrušení se stát p�estal v ur�itých oblastech 

(nap�. broadband, podpora informa�ní gramotnosti) angažovat. Rada vlády pro 

informa�ní spole�nost, která má plnit koordina�ní roli a poskytovat vlád� �R 

v�domostní základnu zejména pro její rozhodování v koncep�ních otázkách rozvoje 

informa�ní spole�nosti, sice byla formáln� usnesením vlády �R �. 541 ustavena, ale 

fakticky nevyvíjí žádnou �innost. Je z�ejmé, že zp�sob d�lení kompetencí po zrušení 

resortu informatiky není správný, nebo� není komplexn� �ešena informatizace 

spole�nosti jako celku, což je ve 21. století skute�ným problémem.  
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Zavád�ní e-governmentu je dlouhodobým procesem. Je však nutné vycházet 

z reálných podmínek, aby tato implementace byla smysluplná. Na stran� ve�ejné 

správy je nutno �ešit problém malých obcí, pro n�ž je zavád�ní e-governmentu 

v sou�asných podmínkách nezvládnutelné jak personáln�, tak ekonomicky. 

Vhodným �ešením by byla jejich integrace do v�tších celk�. Je z�ejmé, že slu�ování 

obcí jen z d�vodu zavád�ní informa�ních technologií není pro dnešní dobu 

argumentem, ale je t�eba mít na pam�ti, že jsou zde i jiné d�vody (nap�. racionalizace 

náklad� na ve�ejnou správu, kvalita lidských zdroj�). Integrace je nezbytnou 

záležitostí, aby ve�ejná správa obstála p�ed úkoly, které zde jsou nebo budou 

p�icházet. Centralizace je bezesporu efektivn�jší. Ministerstvo vnitra �R �eší 

problematiku e-governmentu paušáln� pro všechny obce. Je však nutné �íci, že obce 

jako základní územní samosprávné jednotky vykonávají jak samosprávnou �innost 

na svém území, tak mají p�enesenou p�sobnost, jejíž rozsahem se odlišují. Jsou však 

malé obce schopny napl	ovat principy e-governmentu? V praxi to �asto �eší 

uzavíráním ve�ejnoprávních smluv s obcí s pov��eným obecním ú�adem nebo obcí 

s rozší�enou p�sobností. Je však toto cesta k samostatnosti a nezávislostí obcí? 

Snahy o zavád�ní  e-governmentu v �R byly doposud vytvá�eny 

nekoordinovaným zp�sobem. Elektronické podatelny, jak již bylo �e�eno, „p�edb�hly 

dobu“. D�vodem byla skute�nost, že na stran� ve�ejnosti nebyly vytvo�eny 

systémové podmínky (vybavenost domácností po�íta�i s internetem, cena, resp. 

dostupnost zaru�eného elektronického podpisu) k tomuto nástroji elektronické 

komunikace. Datové schránky by z pohledu ob�ana m�ly být dostupn�jším 

zp�sobem komunikace a to p�inejmenším z d�vodu bezplatného z�ízení  

a provozu t�chto schránek a také proto, že v komunikaci prost�ednictvím t�chto 

schránek není pot�ebné mít zaru�ený elektronický podpis. Elektronický podpis je 

uzákon�n od roku 2000, p�esto nebyl rozší�en a využíván zejména z d�vodu jeho 

složitosti, ceny. V souvislosti s datovými schránkami od 1.7.2009, resp. 1.11.2009 

orgány ve�ejné moci i podnikatelské subjekty musí s elektronickým podpisem 

pracovat rutinn�, v�etn� schopnosti správn� vyhodnocovat platnost elektronického 

podpisu a spoléhání se na výsledek tohoto vyhodnocení. Elektronický podpis však 

ne�eší dlouhodobý status elektronických dokument�. Datové schránky jsou z mnoha 

d�vod� kritizovány nap�. archivace dokument�, bezpe�nosti, ze zp�sobu 

zrovnoprávn�ní elektronické a listinné podoby dokument�. Z celkového pohledu 

k této problematice lze však konstatovat, že digitální podoba dokument� p�ináší 



127 

bezesporu celou �adu výhod (zpracování, doru�ení informací) ve srovnání s listinnou 

formou dokument� a do budoucna bude perspektivní.  

�eská pošta, s.p. provozuje systém datových schránek. Její role v oblasti 

informa�ní politiky nar�stá, a to zejména jako provozovatele certifika�ní autority 

PostSignum. Je vhodné zachovat postavení �eské pošty jako státního podniku, který 

bude krom� doru�ování poštovních zásilek vystupovat jako podnik s celostátní 

p�sobností ve v�cech informa�ní politiky. Je nutno poznamenat, že i �eská pošta, 

s.p. �eší �adu problém� v souvislosti s datovými schránkami (nap�. se serverovými 

certifikáty na vstupu do Informa�ního systému datových schránek, archivace 

dokument� v datovém trezoru).  

Úloha obcí v rámci jejich informa�ní politiky by m�la odrážet dva sm�ry, a to 

pohled sm�rem dovnit�, tzv. vytvá�et informa�ní zázemí pro místní ob�any,  

a sm�rem ven, kdy se jedná o informování jakýchkoliv skupin zájemc�, nap�. 

podnikatel�, turist�, student�, atd. Je z�ejmé, že klasické formy informovanosti jsou 

p�ínosem pro místní ob�any dané obce a z uskute�n�ného výzkumu vyplynula 

významnost t�chto nástroj�. Je proto nezbytné tyto nástroje udržovat, kultivovat  

a rozvíjet, nikoliv je odbourávat, avšak soustavn� rovn�ž podporovat elektronické 

formy informovanosti. Webové stránky, které plní roli informa�ní, interak�ní  

a prezenta�ní, svou náplní slouží pro druhý úhel pohledu na informa�ní politiku 

obce. Sou�asná úrove	 webových stránek u malých obcí je v mnohých p�ípadech na 

základní úrovni. 

Správní �ád (�. 500/2004 Sb.) v § 4 definuje ve�ejnou správu jako službu 

ve�ejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z p�sobnosti správního ú�adu, má 

povinnost se k dot�eným osobám chovat zdvo�ile a podle možností jim vycházet 

vst�íc. Podle názoru autorky lze u obcí (a kraj� shodn�) tyto zásady pln� vztáhnout  

i na okruh vlastních, samosprávných �inností. Vytvá�ení komunika�ních kanál� 

sm�rem k ob�an�m obce by tedy nem�lo být pouze povinností na základ� zákona, 

ale p�edstavitelé obce by tímto m�li vytvá�et prostor pro širší zapojení ob�an� do 

komunálních záležitostí a v�ci ve�ejných jako sv�j hlavní politický cíl. 
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SLOVNÍK POJM	 

AUTENTIZACE – údaje umož	ující provést ov��ení identity fyzické osoby, tyto 

údaje jsou vedeny v rozsahu stanoveném zákonem, upravujícím vedení p�íslušného 

základního registru. 

BACK OFFICE – p�ístup back office zpracovává jednotlivé agendy v dalších 

úrovních komplexní informa�ní podpory, nap�íklad p�es internetový portál jako 

vstupní bod pro práci pracovník� na back office jednotlivých agend. 

CAPACITY – schopnost. 

EFFECTIVENESS – ú�innost; vn�jší efektivnost. 

EFFICIENCY -  zdatnost, schopnost výkonu ve�ejné správy; vnit�ní efektivnost. 

E-GOVERNMENT - E-government prostupuje všemi sférami, do kterých ve�ejná 

správa ingeruje (tzn., že pokrývá v�cný zám�r p�sobnosti ve�ejné správy – 

celospole�enskou rovinu, národohospodá�skou rovinu a ve�ejný sektor, avšak je 

nutná provázanost tohoto systému), kdy dochází k zefektivn�ní interních a externích 

operací prost�ednictvím dálkového p�ístupu101 v rámci vztahu jednotlivých úrovní 

ve�ejné správy, ob�ana, neziskového sektoru a podnikatelské sféry. E-government 

zahrnuje dv� oblasti vazeb - vazbu, která je zam��ena na poskytování elektronických 

ve�ejných služeb ve�ejnosti, podporu komunika�ních kanál� s okolím, nap�. pomocí 

webového p�ístupu a dále vazbu, která zahrnuje aspekty usilující o podporu 

komunika�ních proces� a proces� vým�ny dat v rámci ve�ejné správy  

a o komunikaci uvnit� daného systému 

FRONT OFFICE – jedná se o podporu ob�ana informa�ním systémem. Front office 

je podporován ve svých jednotlivých komunika�ních kanálech nap�íklad 

prost�ednictvím webového p�ístupu, informa�ních kiosk�, call centra �i informa�ní 

recepce. 

GOVERNANCE – znamená ovládání státu nebo organizace. Ozna�uje zp�sob 

uplatn�ní moci ve správ�. P�edstavuje výkon administrativní autority p�i �ízení 

ve�ejných záležitostí. Zahrnuje mechanismy, procesy a instituce fungující p�i 

                                                 
101 Pojem dálkový p�ístup je chápán ve smyslu zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech 
ve�ejné správy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tzn. dálkovým p�ístupem dle § 2 odstav. 15 písmene o, 
je p�ístup do informa�ního systému prost�ednictvím telekomunika�ního za�ízení. 



 

artikulaci skupinových zájm�, prosazování práv, pln�ní povinností a omezování 

chování, odchylujícího se od sociálních norem a rolí. (VLÁ�IL, J.; 2002, s. 10) 

GOVERNMENT – ozna�uje vládu na všech úrovních – od centrální, regionální až po 

místní.  

STAKEHOLDERS – zájmové skupiny (lidé zainteresovaní na výstupech 

a výsledcích projektu); dot�ené strany – koho se dotknou navrhovaná opat�ení 

VE�EJNÁ SPRÁVA -  je institut sloužící ob�an�m k realizaci jejich práva na správu 

v�ci ve�ejných. Jedná se o správu ve�ejných záležitostí v souladu s ve�ejným 

zájmem. Hlavním produktem ve�ejné správy jsou informace, které mají charakter 

zejména decizní. Ve�ejná správa má vlastnost specifického druhu �ízení. 

VE�EJNÉ SLUŽBY - ve�ejnými službami se rozumí takový druh služeb, jejichž 

uživatelem je ve�ejnost jako sociální subjekt. Ve�ejné služby jsou produkovány, 

zabezpe�ovány �i regulovány orgány ve�ejné správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM ZKRATEK 

Asymp. Sig. (2-sided)   asymptotická významnost (oboustranná) 

CRM    Customer Relationship Management 

�R    �eská republika 

�SÚ    �eský statistický ú�ad 

df    stupe	 volnosti 

DPH    da	 z p�idané hodnoty 

DS    datové schránky 

EU    Evropská unie 

Exact. Sig. (1-sided)  jednostranná exaktní významnost 

Exact. Sig. (2-sided)  oboustranná exaktní významnost 

F hodnota testovacího kritéria F-testu 

G2C    Government-to-Citizen 

G2B    Government-to-Business 

G2N    Government-to-Nonprofit 

G2G    Government-to-Government 

IS     informa�ní systém 

IT     informa�ní technologie  

ICT     informa�ní a komunika�ní technologie 

ISVS    Informa�ní systém ve�ejné správy 

MV �R   Ministerstvo vnitra �R 

MSK    Moravskoslezský kraj 

N       po�et 

NPM    New Public Management 

obyv.     obyvatel 

OKE�     odv�tvová klasifikace ekonomických �inností 

ORP    obec s rozší�enou p�sobností 

OSS    organiza�ní složky státu 

SPSS    Statistical Package for the Social Sciences 



 

t. hodnota testovacího kritéria T-testu 

ÚSIS    Ú�ad pro státní informa�ní systém 

ÚVIS    Ú�ad pro ve�ejné informa�ní systémy 

VÚSC     vyšší územní samosprávné celky 
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