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Anotace 
Žáci mají k dispozici počítače s internetovým připojením a textový 
učební materiál. Seznámí se s historií elektronizace veřejné správy 
v České republice a s informačním systémem datových schránek.  

Očekávaný výstup 

Žáci zhodnotí historii elektronizace veřejné správy. Vysvětlí 
podmínky zařízení datové schránky pro občana, živnostníka, 
právnickou osobu a orgán veřejné správy. V seznamu držitelů 
datových schránek vyhledá konkrétní subjekt. Pracuje 
v interaktivním testovacím prostředí Informačního systému datových 
schránek.  

Druh učebního materiálu Textový učební materiál 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 



2 

 

Název tematického celku:  
ČESKÝ E-GOVERNMENT – DATOVÉ SCHRÁNKY  

Téma: Datové schránky 

1. Český E-Government  

E‐Government ‐ název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních 
a komunikačních technologií, technika veřejné správy s využitím nástrojů ICT. Používají se pojmy jako 
elektronizace nebo informatizace veřejné správy.1 E‐government zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Historie elektronizace veřejné správy v České republice:  
1999 – občané ČR měli první možnost elektronického spojení se státem, 
2000 – implementace institutu elektronického podpisu do českého právního řádu, 
2003 – vznik Ministerstva informatiky (zrušeno v roce 2007) do provozu uveden portál veřejné správy, 
2006 – legislativní změny v oblasti elektronizace státní správy, projekt e‐GON, 
2007 – přípravy projektu, pilotní provoz Czech POINT, 
2008 ‐ Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
2009 – rozvoj Komunikační infrastruktury veřejné správy (systém datových schránek), 
2011 – ostrý provoz Základních registrů.2 

Cílem je: 
1. Stát by měl informace od občanů získávat pouze jednou 
2. Občané by měli mít k dispozici pouze jedno kontaktní místo pro komunikaci  a vyřizování 

problémů 
3. Proaktivní přistup byrokratického aparátu 

Modely E‐Govermentu: 
• Government‐to‐Citizen (G2C) – občan, 
• Government‐to‐Business (G2B) – firma, 
• Government‐to‐Government (G2G) – vláda, 
• Government‐to‐Employees (G2E) – zaměstnanci, 
• Citizen‐to‐Government (C2G), 
• Business‐to‐Government (B2G), 
• Empleyees‐to‐Government (E2G). 

 
Aktivity E‐Governmentu: 

• přenos informací přes internet (obecné oznámení, upozornění apod.), 
• obousměrná komunikace mezi veřejnou správou a obyvateli, business sférou a ostatními 

částmi veřejné správy, 
• vládnutí – elektronické volby, ankety, dotazování, kampaně, 
• podání daňového přiznání, podání žádosti o poskytnutí grantu či služby.3 

                                                            
1 INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě [online]. 2008-2012 [cit. 2012-09-09].  
2 EGON jako symbol eGovernmentu - moderního, přátelského a efektivního úřadu. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky 
[online]. 2010. vyd. Praha, 2010 [cit. 2012-09-09]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egon-jako-symbol-egovernmentu-moderniho-pratelskeho-a-efektivniho-uradu-
252052.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D  
3 INFO.COM . Egovernment [online]. 2012 [cit. 2012-07-06]. Dostupné z: http://www.egovernment.cz/magazin_Egovernment.html  
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Obrázek č. 1 eGON: symbol elektronizace veřejné správy 

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/egon‐jako‐symbol‐egovernmentu‐moderniho‐pratelskeho‐ a‐efektivniho‐uradu‐252052.aspx 
Úkoly: 

1. Najdi na internetových stránkách Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě  
pojem government, a jeho zákonné zdroje. http://svs.institutpraha.cz/4 

2. Vysvětli postup při zavádění E‐governmentu? 
3. Jaké jsou cíle a modely E‐governmentu?. 
4. Vysvětli na symbolu eGON elektronizaci veřejné správy. Popiš blíže jednotlivé funkce – 

Czech POINT, KIVS, Zákon o eGovernemntu, Základní registry veřejné správy. www.mvcr.cz 
– eGovernment – eGON a Klaudie – symboly E‐governmentu – eGON jako symbol  
E‐governemtnu 

5. Na portále veřejné správy www.portal.gov.cz – vyhledávání v zákonech ‐ V zákoně  
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a elektronické konverzi dokumentů zjisti  
v § 1 předmět úpravy tohoto zákona. 

 

2. Datové schránky 

Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné 
moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné 
podobě. Všechny právnické osoby, stejně jako fyzické osoby, komunikují s orgány veřejné moci 
zdarma. 
 

• umožňují komunikaci s veřejnou správou 
• nahrazují používání běžného papírového kontaktu elektronickým 
• datové schránky mají 
o právnické osoby (povinně) veškeré subjekty veřejné správy, včetně neziskových 

organizací a komerční firmy, 
o fyzické osoby (dobrovolně) – podnikající i nepodnikající.5 

                                                            
4 INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě [online]. 2008-2013. Praha, 2013 [cit. 2012-09-09]. Dostupné z: 
http://svs.institutpraha.cz/  
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                            Obrázek č. 2: Datové schránky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.datoveschranky.info/ 

Úkoly: 

1. Co je datová schránka a jaké jsou typy datových schránek? Vyhledej na portále veřejné správy 
www.portal.gov.cz – vyhledávání v zákonech – V zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a elektronické konverzi dokumentů zjisti v § 2 ‐ § 6.6 

2. Jaké jsou podmínky pro zřízení datových schránek pro občana, živnostníka, právnickou osobu, 
orgán veřejné moci. Zpracuj z informačního portálu Datové schránky. 
www.datoveschranky.info.cz7 

3. Vyhledej v seznamu držitelů datových schránek – datové schránky institucí: Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Město Hustopeče, Finanční úřad Jihomoravského kraje, seznam 
datových schránek ve městě Hustopeče. www.portal.gov.cz – vyhledávání v seznamu 
datových schránek.8 

Obrázek č. 3  Testovací prostředí pro Informační systém datových schránek 

Zdroj: http://www.isdstest.cz/toc0.html 

                                                                                                                                                                                          
5 Datové schránky: Co jsou datové schránky?. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010. vyd. Praha, 2010 [cit. 2012-09-19]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-co-jsou-datove-schranky.aspx  
6 Výsledky vyhledávání v zákonech. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Portál veřejné správy [online]. 2012 [cit. 2012-09-19]. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=300~2F2008&part=&name=&rpp=15#seznam  
7 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Datové schránky [online]. 2011 [cit. 2012-09-09]. Dostupné z: http://www.datoveschranky.info/  
8 Seznam datových schránek. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Portál veřejné správy [online]. 2012. vyd. Praha, 2012 [cit. 2012-09-19]. Dostupné z: 
https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?ref=obcan 
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Úkoly: 

1. V testovacím prostředí pro Informační systém datových schránek vyzkoušej práci s datovou 
schránkou. Přihlášení k ISDS, nastavení datové schránky, odeslání datové zprávy, práce 
s přijatou datovou zprávou, ověření datové zprávy. Využij možnosti trénink a test. 

 
Seznam informačních zdrojů: 
 
• Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

• MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010. vyd. Praha, 

2010 [cit. 2012‐09‐09]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/  

• INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě [online]. 

2008‐2012 [cit. 2012‐09‐09]. 

• EGON jako symbol eGovernmentu ‐ moderního, přátelského a efektivního úřadu. MINISTERSTVO VNITRA 

ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010. vyd. Praha, 2010 [cit. 2012‐09‐09]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/egon‐jako‐symbol‐egovernmentu‐moderniho‐pratelskeho‐a‐

efektivniho‐uradu‐252052.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 

• INFO.COM . Egovernment [online]. 2012 [cit. 2012‐07‐06]. Dostupné z: 

http://www.egovernment.cz/magazin_Egovernment.html 

• Datové schránky: Co jsou datové schránky?. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Ministerstvo vnitra České republiky 

[online]. 2010. vyd. Praha, 2010 [cit. 2012‐09‐19]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/datove‐

schranky‐co‐jsou‐datove‐schranky.aspx 

• Výsledky vyhledávání v zákonech. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Portál veřejné správy [online]. 2012 [cit. 2012‐

09‐19]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=300~2F2008&part=&name=&rpp=15#sez

nam 

• Seznam datových schránek. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Portál veřejné správy [online]. 2012. vyd. Praha, 

2012 [cit. 2012‐09‐19]. Dostupné z: https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?ref=obcan 

• MINISTERSTVO VNITRA ČR. Testovací prostředí pro Informační systém datových schránek [online]. [cit. 2012‐

09‐09]. Dostupné z: http://www.isdstest.cz/toc0.html 

• MINISTERSTVO VNITRA ČR. Datové schránky [online]. 2011 [cit. 2012‐09‐09]. Dostupné z: 

http://www.datoveschranky.info/  

 
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol  
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) 

 lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. 

 


