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INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 
 

INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR 
Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny 

Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku 

(i2010).  Tato iniciativa má vést k rozšíření konkurenceschopného digitálního hospodářství 

V roce 2001 se ČR připojila k akčnímu plánu eEurope+ 2003 a následně i k iniciativě i2010 

(„evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“).  

 

ČESKÁ REPUBLIKA - LEGISLATIVA 
• 1. 11. 1996 byl zřízen Úřad pro státní informační systém (ÚSIS), který převzal 

kompetence dřívějšího Ministerstva hospodářství v oblasti státního informačního 

systému. 

• říjen 1998 – vzniká Rada vlády pro státní informační politiku 

• 2000 - vstoupil v platnost Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy  

• Telekomunikace: 1. července 2000 nabyl účinnosti Zákon č. 151/2000 Sb., o 

telekomunikacích, Český telekomunikační úřad se tak stal samostatným správním 

úřadem v působnosti vlády České republiky (dříve spadal pod Ministerstvo hospodářství 

a později pod Ministerstvo dopravy a spojů) 

• 1. leden 2003 – Ministerstvo informatiky 

 

MINISTERSTVO INFORMATIKY 
 

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 

• Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, 

• Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.  

• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti - upravuje 

odpovědnost, práva a povinnosti osob,  které  poskytují  služby   informační společnosti a 

šíří obchodní sdělení  

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
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• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (převádí do českého právního 

řádu regulační rámec EU) 

• Novela 23. března 2006 (61/2006 Sb., přenáší do českého právního řádu směrnici 

Evropského parlamentu) - zdůrazňuje upřednostňování elektronické komunikace při 

práci úřadů 

 

DALŠÍ ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE INFORMATIZACE STÁTNÍ SPRÁVY 
 

• Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

mimo jiné přinesl datové schránky 

 

DOKUMENT E-ČESKO 2006 
Státní informační a komunikační politika (dokument e-Česko 2006) - strategický dokument 

vlády ČR v oblasti rozvoje informační společnosti. 

Prioritní cíle: 

• dostupné a bezpečné komunikační služby, 

• informační vzdělanost, 

• moderní veřejné služby on-line, 

• dynamické prostředí pro elektronické podnikání. 

 

NÁRODNÍ POLITIKA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  
26. ledna 2005 schválila vláda ČR (usnesení č. 105) podle návrhu Ministerstva informatiky 

„Národní politiku pro vysokorychlostní přístup“ s cílem zabezpečit pro léta 2006 - 2010 dotační 

titul pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu v objemu odpovídajícímu 1% výnosu z 

privatizace Českého Telecomu. 

 

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI (NPPG) 
• Zahájen v únoru 2003 

• Dotace na kurzy 

 

NÁRODNÍ STRATEGIE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (NSIB) 
• navazuje na dokument Bezpečnostní strategie ČR (schválen vládou 10. prosince 2003) 

• Stanovuje odpovědnost za informační bezpečnost 
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PROGRAM INTERNETIZACE KNIHOVEN (PIK) 
Závazek ČR k podpoře využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního 

dědictví ze sbírek archivů, knihoven a muzeí. 

 

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY 
• legislativně ukotven Zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

jako elektronická brána do úředního světa 

• http://www.portal.gov.cz  

• část informační a část elektronických podání (transakční) 

• aplikace Adresář, Zákony, Životní situace 

 

PROJEKT EGON 2007 
eGon se skládá se ze 4 stěžejních částí: 

 Czech POINT - soustava snadno dostupných kontaktních míst, 

 Komunikační infrastruktura veřejné správy, zajišťující bezpečný přenos dat, 

 Zákon o eGovernmentu  - zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

č.300/2008 Sb.,  

 Základní registry veřejné správy - bezpečné a aktuální databáze dat o občanech a 

státních i nestátních subjektech 

 

DATOVÉ SCHRÁNKY 
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči 

orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Tento systém 

umožňuje posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) orgánům 

veřejné moci; tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování listinou podobou. 

Dokumenty orgánů veřejné moci, doručované prostřednictvím datové schránky, a úkony 

prováděné vůči orgánům veřejné moci, prostřednictvím datové schránky, mají formu datové 

zprávy. 

Ze zákona musí být datová schránka zřízena každému orgánu veřejné moci, každé podnikající 

fyzické nebo právnické osobě a některým dalším typům subjektů; ostatní fyzické osoby mají 

právo nechat si datovou schránku bezplatně zřídit. Orgány veřejné moci jsou povinny posílat 

dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní 

fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, povinnost si z ní dokumenty 

vyzvedávat. 

Z používání datových schránek plyne pro jejich uživatele několik výhod, ale také povinností – 

účinky doručení zprávy do jeho datové schránky jsou stejné jako u klasické obálky s doručenkou. 

http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
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Elektronická zpráva se pak považuje úředně za doručenou uplynutím deseti dnů ode dne, kdy do 

schránky přijde, bez ohledu na to, jestli se majitel do schránky přihlásí či nikoliv. 

 

ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Registr obyvatel 
Registr obyvatel obsahuje referenční údaje o občanech ČR a o cizincích, o nichž to stanoví 

zvláštní zákon (zejména s povoleným dlouhodobým a trvalým pobytem). 

Registr osob 
Registr osob obsahuje referenční údaje o ekonomických subjektech (právnické osoby, 

podnikající fyzické osoby, organizační složky státu, organizační složky zahraničních právnických 

osob). Zdrojem dat pro registr osob je obchodní a živnostenský rejstřík. 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí obsahuje referenční, základní identifikační a 

lokalizační údaje, vztahující se k územním prvkům, k územně evidenčním jednotkám a 

nemovitostem. Informace, obsažené v registru, pochází z Informačního systému katastru 

nemovitostí a informačního systému územní identifikace. 

Registr práv a povinností 
Registr práv a povinností obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci (o 

agendách, o orgánech veřejné moci, které ji vykonávají, o informačních systémech, které pro 

výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům). Dále jsou zde 

shrnuty referenční údaje o právech a povinnostech osob (údaje o rozhodnutích, na jejichž 

základě došlo ke změně referenčních údajů v základních registrech).  
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PŘÍKLADY IS VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 
 

ISAS – IS PRO SOUDY 
– údaje o jednotlivých spisech, účastnících řízení a jejich adresách, soudních 

jednáních a vydaných rozhodnutích, jakož i dokumenty vztahující se k 

jednotlivým řízením 

– Centrální evidence stíhaných osob 

– 1994- 98, Oracle  

– 10 tisíc počítačů, přes 80 soudů 

– Vyvíjí firma CCA Group a.s. 

 

DALŠÍ IS V SOUDNICTVÍ 
• Rejstřík trestů 

• Portál resortu justice (http://www.justice.cz) 

• Krajské soudy 

– IS vrchních a krajských soudů (ISVKS), 2002 

– IS obchodních rejstříků (ISOR), 1991 

– IS agendy konkursů (ISKONK) 

• ISNS – informační systém pro Nejvyšší soud ČR 

• ISIR – insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz), CCA Group, 1998 (webová služba - 

poskytuje dva typy dotazu – podle unikátního čísla akce nebo podle data, kdy akce 

nastala).  

• IRES - Informační systém pro organizační složky státu, ekonomická agenda 

• ISYZ – IS pro státní zastupitelství 

https://isir.justice.cz/
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  1997- 2000 – vývoj, necelé 3000 PC 

• CSLAV – systém pro výkaznictví 

• CEPR - Centrální elektronický platební rozkaz (2012, webová aplikace) 

 

 

VÍZOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (VIS) 
• zřízen 1994 

• Součást SIS (Schengenský informační systému) 

• Systém pro výměnu vízových údajů 

• Společná datová základna 

 

VĚZEŇSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (VIS) 
• 2007-2008, Microsoft 

• Správa vězňů, evidence vnitřních předpisů, evidence šablon a tiskopisů, plán vnitřních 

úkolů, evidence razítek a pečetidel, administrativní činnosti 

 

 

 

  



 

Danel  Informační systémy 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY POLICIE 
• Intranet Ministerstva vnitra Hermes 

• PATROS – pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, totožnosti osob a mrtvol 

• PATRMV – pátrání po motorových vozidlech 

• SEUD – systém evidence uměleckých děl 

• TELEFOTO – centrální informační systém obrazových informací 

• KSU – kriminalisticky sledované události 

• SPPO – stíhané, podezřelé a prověřované osoby (datově odvozen z DTS) 

• DTS – deník trestních spisů 

• ESSK – evidenčně statistický systém kriminality 

• EDN – systém evidence dopravních nehod 

• AFIS2000 – automatizované zpracování otisků prstů (elektronická sbírka obrazců 

papilárních linií) 

• IS Událost – hlášení o stanovených událostech 

• D-Zbraně – evidence držitelů zbraní 

• ZIS 2000 – základní informační systém 

• A další…  

 

 

 

 

 

 


