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Anotace 

Žáci mají k dispozici počítače s internetovým připojením a textový 
učební materiál. Seznámí se s projekty e‐Governmentu ‐ CZECH 
POINT, Správou základních registrů, portál Veřejné správy GOV, 
Veřejná správa on‐line .  

Očekávaný výstup 

Žáci popíší projekt Czech POINT, jeho hlavní cíle a praktické využití 
občanem. Ve Správě základních registrů popíší základní informace 
jednotlivých registrů. Orientují se na portále veřejné správy – Portál 
GOV, vyhledávají zákony, informace pro občany ČR atd. 

Druh učebního materiálu Textový učební materiál 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 
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Obrázek č. 1

Název tematického celku:  
CZECH POINT – INFORMAČNÍ PORTÁLY VEŘEJNÉ SPRÁVY  

Téma: Czech POINT 

1. Czech POINT  

CZECH POINT  

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je 
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.  
V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT 
slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem 
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“1. 

CZECH POINT – EGON – Moderní, přátelský a efektivní úřad 

1. Czech POINT – univerzální kontaktní místo 
2. Komunikační infrastruktura veřejné správy 
3. e‐Goverment Act – Zákon č. 300/2008 
4. Základní registry veřejné správy 

a) registr obyvatel 
b) registr osob (všech osob s právní subjektivitou) 
c) registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
d) registr práv a povinností (uchovává informace o právech a povinnostech osob   

a obyvatel).2 

         Obrázek č. 2 eGON: symbol elektronizace veřejné správy 

                                                            
1 O projektu: Co je Czech POINT. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. CZECH POINT [online]. 2012. vyd. Praha, 2012 [cit. 2012-09-28]. Dostupné z: 
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/22  
2 MINISTERSTVO INFORMATIKY ČESKÉ REPUBLIKY. EGoverment: Veřejná správa jako živý organismus. Dostupné z: 
http://www.czechpoint.cz/web/docs/eGon_brozura.pdf  

Zdroj: http://www.czechpoint.cz/web/
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                   Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/egon‐jako‐symbol‐egovernmentu‐moderniho‐pratelskeho‐ a‐efektivniho‐uradu‐252052.aspx 
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Obrázek č. 3 webový portál Správa základních registrů 

 
Zdroj: http://www.szrcr.cz/ 

Úkoly: 
1. Co je Czech Point? Zjisti z www.czechpoint.cz nebo www.mvcr.cz e‐goverment 
2. Jaké služby poskytuje Czech Point? Zjisti z www.czechpoint.cz, nebo www.czechpoitn.cz, 

dokumenty ke stažení, rozum do kapsy nebo www.mvcr.cz ‐ e‐goverment 
3. Kde jsou kontaktní místa Czech Point? Zjisti z www.czechpoitn.cz nebo www.mvcr.cz   

e‐goverment 
4. Popiš fungování českého egovermentu na příkladu e‐GON. Zjisti z www.czechpoint.cz, 

dokumenty ke stažení, brožura eGoverment – Veřejná správa jako živý organismus nebo 
www.mvcr.cz e‐goverment 

5. Co je autorizovaná konverze dokumentů? Zjisti z www.czechpoint.cz nebo www.mvcr.cz e‐
goverment 

6. Které registry jsou spravovány ve Správě základních registrů? Uveď základní informace 
k jednotlivým registrům. Zjisti z www.szrcr.cz  

2. Portál veřejné správy – portal.gov.cz 

Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  

Cílem Portálu veřejné správy je usnadnění občanům a firmám orientaci (informační část)  
a transakci (transakční část) s úřady veřejné správy. Základní informace jsou rozděleny pro občany 
České republiky, podnikatele a živnostníky a cizince žijící v ČR.3 

                                   Obrázek č. 4 – webový portál Portál veřejné správy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zdroj: http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 

                                                            
3 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBIKY. Portál veřejné správy: Na úřad přes internet [online]. 2012 [cit. 2012-07-07]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/portal/ovm/  
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Úkoly:  

1. Zorientuj se na webu Portál veřejné správy. www.portal.gov.cz 
2. Jaké informace lze získat z portálu v sekcích: www.portal.gov.cz 

 Informace pro občany – nejčastěji hledané životní situace, 
Informace pro podnikatele a živnostníky – nejčastěji hledané životní situace 
Informace pro cizince žijící v České republice. 

3. Veřejná správa on-line – www.obce.cz 

Portál Města a obce on‐line nabízí městům a obcím bezplatné zveřejňování povinně zveřejňovaných 
informací dle zákona č. 106/2000 Sb.4 

Webový portál sdružuje portál územní samosprávy Města a obce online, který poskytuje informace o 
úřadech měst obcí a krajů České republiky, informace o soutěži měst a obcí o nejlepší webovou a 
elektronickou službu Zlatý erb a deník veřejné správy z oblasti státní správy a samosprávy. 

                               Obrázek č. 5 webový portál Veřejná správa online 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.obce.cz/ 

Úkoly: 

1. Na portále Města a obce online zjisti, jaké informace portál o městech poskytuje? Vyhledej 
města Hustopeče a Mikulov sestav vlastní hodnocení, které město na tomto portále 
poskytuje více informací. http://denik.obce.cz/ 

2. Zlatý erb – zjisti informace o podmínkách soutěže v tomto roce, výsledky celostátního kola 
v jednotlivých kategoriích a zvláštní ceny. Zjisti vyhlašovatele soutěže a spolupracují subjekty. 
Jaký je cíl a hodnotící kritéria vyhlášené soutěže? http://zlatyerb.obce.cz/ 

3. Podívej se na vyhodnocené webové stránky měst a obcí a sestav vlastní hodnocení. Vyhledej 
webové stránky měst a obcí vyhodnocené v Jihomoravském kraji v minulých letech, sestav 
vlastní hodnocení.5 

4. Připrav 5 informací z deníku veřejné správy – z rubriky události, aktuality, články – 
http://denik.obce.cz/ 

                                                            
4 http://www.obce.cz/ 
5 http://zlatyerb.obce.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200005&id=1156 
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Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. 
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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. 

 


