


Moderní úřad, přátelský 
stát



Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků 

a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady, profesionální úředníky a užitečné 

informační technologie. eGovernment je dobrá cesta k našemu cíli. A s průvodcem se každá 

cesta zvládá lépe. A tak vám nabízíme Egona. Znáte Egona?

Věci se začaly hýbat

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky



eGON eGovernment

03/ eGOVERNMENT ACT
jako srdce

04/ ZÁKLADNÍ REGISTRY 
VEŘEJNÉ SPRÁVY
jako mozek

01/ CZECH POINT
UNIVERZÁLNÍ
KONTAKTNÍ MÍSTO 
jako prsty

02/ KOMUNIKAČNÍ 
INFRASTRUKTURA 
VEŘEJNÉ SPRÁVY
jako oběhový systém

eGON eGovernment

eGON má stejné vlastnosti jako eGOVERNMENT: 
je vstřícný, jednoduchý a funkční 

Seznamte se

Vzali jsme si za vzor živý organizmus, ve kterém vše obdivuhodně funguje. Prsty ucítí podnět, vyšlou signál do 

mozku, ten informaci vyhodnotí, správný orgán rozhodne a zpětně informuje prsty o tom, co mají dělat! Informace 

letí přímo, bez křižovatek, slepých cest, zbytečných průtahů.

Přichází eGON, symbol eGovernmentu

Už musí skončit zbytečné obcházení úřadů, hodinová čekání či dojíždění za úřadem. Už si nikdo nebude muset brát dovolenou, aby si jel 
vyřídit výpis z katastru nemovitostí do okresního města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází změna: 
zrovnoprávníme elektronické dokumenty s těmi „orazítkovanými – papírovými“ a vytvoříme hustou síť univerzálních kontaktních míst, 
ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi!



4 kroky pro fungující eGOVERNMENT

01/ 

Czech Point

02/ 

Komunikační infrastruktura 
veřejné správy

03/ 

eGovernment Act 

04/ 

Základní registry 
veřejné správy
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Konec běhání po úřadech

01 / CZECH POINT eGovernment

CZECH POINT vám ušetří spoustu času

CZECH POINT je ideální kontrolní bod 

veřejné správy

CZECH POINT v budoucnosti i ve vašem 

osobním počítači

CZECH POINT do budoucna najdete

– na 1200 obecních úřadech

– na 2000 poštách

–  na českých zastupitelských 

úřadech v zahraničí 

– u notářů

– v kancelářích Hospodářské komory

CZECH POINT je asistovaným místem 

výkonu veřejné správy, kde každý člověk 

může získat všechny informace o údajích, 

které o něm vede stát v centrálních 

regi strech, kde bude moci učinit jakékoliv 

podání ke státu. Czech Point znamená 

Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál.

Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat 
s úřady a institucemi

Každý musíme v současné době čas od času prokazovat různé skutečnosti pomocí výpisů z různých rejstříků, 

seznamů nebo databází vedených státem, které nelze opatřit na jednom místě. S CZECH POINTEM to bude jiné. 

Pohodlné.



KIVS, dobré spojení
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02
V oběhovém systému KIVS, bezpečně a rychle

KIVS neboli jednotná komunikační infrastruktura pro elektronické úřadování je základem fungování eGovernmentu. 

KIVS je bezpečným místem propojení mezi veřejností a veřejnou správou přes CZECH POINT. KIVS také zabezpe-

čuje propojení sítí a systémů do společného prostředí. KIVS znamená i efektivnější přístup k informacím, ale jen 

pro ty, kteří k tomu mají oprávnění.



Méně papírů
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Úřadujte pohodlně, úřadujte elektronicky

Cílem zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany 

a úřady, tak mezi úřady navzájem, a to včetně sledování toho, jak se věci vyvíjejí uvnitř úřadů. Vše bude probíhat 

se zachováním bezpečné elektronické identity občanů a důkladné ochrany osobních údajů. Smyslem není elektro-

nizace jen některých agend či některých fází procesů ve veřejné správě, ale poskytnutí komplexního řešení pro 

všechny agendy, které jsou vykonávány orgány veřejné moci.

Elektronická komunikace člověk-úřad však není povinná! Každý má možnost komunikovat s úřady takovou formou, jaká mu vyhovuje. Uvnitř 
úřadů a mezi úřady navzájem se však bude komunikovat pouze elektronicky. Po úřadech tak už nebudou obíhat lidé, ale jen dokumenty.
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03 / B

03 / A

03 / C 

Bezpečnější ochrana osobních údajů – eIdentita
Elektronická identita nabízí výrazné zvýšení ochrany soukromí a funkční ochranu osobních údajů veřejnosti při styku s úřadem. 

Úředník již nebude mít oprávnění nahlížet do agend a údajů, které nesouvisejí přímo s výkonem činnosti, ke které je zmocněn. 

Zvýší se transparentnost správního rozhodování a sníží se možnost zneužití dat. 

Rodná čísla se vyčerpají do roku 2053. Je připraven bezvýznamový identifi kátor fyzických osob, který bude unikátní a nikdy 

se nevyčerpá. Nově koncipovaná elektronická identita navíc zcela znemožňuje její zneužití. Umožňuje také identifi kaci na dálku, 

elektronicky, což nyní nelze.

Papír už na úřadování není nejlepší – eDokument
Rychle zrovnoprávníme listinné a elektronické podoby dokumentů. Začneme provádět autorizované konverze písemností 

z listinné do elektronické podoby a zpět. Konverzi budou provádět notáři, krajské a obecní úřady s využitím elektronického 

podpisu. Převedeným písemnostem budou přiznány stejné právní účinky, jaké měly ty, které byly převáděny. eDokument také 

vyřeší problémy s přístupem k informacím, jejich oběhem, nakládáním, archivováním či ztrátou.

Elektronické spisy – elektronické schránky
Úřady musejí mít povinnost komunikovat mezi sebou elektronicky. Ušetříme čas, nervy a peníze. Navíc budou pod trvalou 

kontrolou, jak vyřizují naše věci. Zřídí se elektronické datové schránky nejen pro úřady, ale i pro fi rmy, kam jim budou úřady 

doručovat rozhodnutí, výzvy a podněty. Každý si bude moci takovou bezpečnou schránku zřídit také, aby nemusel utíkat 

z práce na poštu pro úřední dopis do vlastních rukou.



Jednou a dost
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Konec, nebo začátek?

Pamětí eGovernmentu jsou základní registry veřejné správy. V nich budou bezpečně uchována data nás všech. 

Základem je, že data budou mezi jednotlivými registry sdílena bezpečným a řízeným přístupem. Tím se pro 

všechny žadatele proces, na rozdíl od současnosti, fantasticky zjednodušuje! 

Víte jak to je? Nyní se každý úřad snaží skladovat co největší množství informací v rámci své působnosti a každý člověk je tak nucen 
poskytovat opako vaně ty samé údaje při jakémkoliv kontaktu s veřejnou správou. Nyní bude stačit vyplnit jakýkoliv formulář jen jednou! 
V registrech zůstanou vaše data uložena. Když bude třeba, jednotlivé registry si vaše data vzájemně poskytnou a úřady je budou moci sdílet.

0



REGISTR OBYVATEL

REGISTR ÚZEMNÍ 
IDENTIFIKACE, ADRES 
A NEMOVITOSTÍ

REGISTR PRÁV 
A POVINNOSTÍ

REGISTR OSOB

VYMĚNA REFERENČNÍCH 
ÚDAJŮ
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Pan Novák ve věku eGovernmentu

Žádali jste někdy o stavební povolení? Pokud ano, tak víte, jaké to je! Napsat žádost, běhat na úřady, navštěvovat podatelny, 

opravovat formuláře, čekat na úředníky, shánět razítka, stát fronty na poště. Jednoho by při takové představě opustila veškerá 

chuť něco dělat a to jste ještě ani nezačali stavět.

Budoucnost je ale jiná. Takový žadatel, říkejme mu třeba – v Čechách tak typicky – pan Novák, už většinu z toho nezažije. 

Ve svém městečku navštíví místní poštu s pobočkou CZECH POINTU, zde mu pomohou vyplnit elektronickou žádost, 

zdigitalizují přílohy a odešlou to vše ke zpracování. 

Pan Novák už nemusí jet do vedlejší obce či města na stavební úřad, ani na katastrální úřad a obchodní soud pro výpisy. 

Pan Novák doma v klidu čeká, až si jeho žádost úřady předají a vyřídí. A když se panu Novákovi zdá, že rozhodnutí o jeho 

žádosti trvá nějak dlouho? Není nic jednoduššího než se, prostřednictvím CZECH POINTU, podívat na celý proces vyřizování. 

Během chvíle hned ví, jak dlouho na kterém úřadě jeho žádost byla, a v jaké fázi zpracování se nyní nachází.

A pan Novák se nemusí bát ani odjet na dovolenou, doporučený dopis s rozhodnutím mu na poště nepropadne, protože 

ho dostane do své elektronické schránky. Takže až vám příště k moři přijde SMSka, že máte v datové schránce něco z úřadu, 

pak buďte v klidu, to jen eGON splnil svůj úkol.



Buďme u toho, 
věci se začaly hýbat




