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1 Otázky dotazníkových šetření
Otázky dotazníkového šetření pro koncové uživatele
Znáte služby eGovernmentu?
a) Ano
b) Ne
Text pro respondenty: eGovernment (neboli elektronizace veřejné správy) má za cíl zefektivnit
komunikaci s veřejnou správou. Mezi základní služby eGovernmentu patří:
−
−
−
−
−
−

Datové schránky
Služby elektronické identifikace a služeb vytvářející důvěru (např. elektronické podpisy, časová
razítka)
Czech POINT (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, konverze dokumentů,
a to na kontaktních místech veřejné správy neboli czechPOINT - např. na České poště a
obecních úřadech)
Portál veřejné správy (portal.gov.cz)
eObčanka
Portál občana

Jak často využíváte služby eGovernmentu (Czech POINT, datové schránky, elektronický podpis,
eObčanka atd.)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Několikrát týdně
Několikrát měsíčně
Jednou měsíčně
Několikrát čtvrtletně
Jednou za 3 měsíce
Méně často
Nikdy

Pokud g): Z jakého důvodu jste nikdy nevyužili služby eGovernmentu (elektronizace veřejné
správy)?
(otevřená odpověď)
➔ Demografické údaje, konec dotazníku.
Jaké služby eGovernmentu využíváte/využili jste?
(více možností)
−
−
−
−
−
−

Datová schránka
Elektronický podpis
Czech POINT
Portál občana
eObčanka
Jiné: (otevřená odpověď)

Využil/a jste někdy datovou schránku?
a) Ano
b) Ne
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Vlastníte vy (jako FO) datovou schránku?
c) Ano
d) Ne
Co vás vedlo ke zřízení datové schránky?
Otevřená odpověď
Z jakého důvodu nevlastníte datovou schránku?
Otevřená odpověď
Využíváte elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru (např. elektronický podpis, časové
razítko)?
a) Ano
b) Ne
V případě, že využíváte služby vytvářející důvěru, máte s nimi nějaké (pozitivní, negativní)
zkušenosti?
Otevřená odpověď

Text pro respondenty: eObčanka se vydává od 1. 7. 2018 a jedná se o občanský průkaz s čipem. Aktivací
eObčanky získá její majitel řadu služeb, které přispívají k další elektronizaci veřejné správy. Jednou z
výhod je eRecept, získání zdarma informace o aktuálním stavu bodového systému řidiče, výpis z trestů
a mnoho dalšího.
Využíváte nebo plánujete, při výměně starého občanského průkazu za nový, využívat eObčanku?
a) Ano
b) Ne
Z jakého důvodu ano?
Otevřená odpověď
Z jakého důvodu ne?
Otevřená odpověď
Co považujete za největší výhody služeb eGovernmentu?
Otevřená odpověď
Zaznamenali jste nějaké nedostatky/nejasnosti v souvislosti se službami eGovernmentu?
a) Ano
b) Ne
V případě, že jste zaznamenali, o jaké nedostatky/nejasnosti se jednalo?
Otevřená odpověď
Máte nějaký návrh na řešení těchto nedostatků/nejasností?
Otevřená odpověď
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Jak hodnotíte jednotlivé služby eGovernment?
(1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
1

2

3

4

5

Nevyužívám

Datová schránka
Služb eIDAS
Czech POINT
eObčanka
Portál občana
Portál veřejné správy
Na škále 1 až 5 ohodnoťte, jak umíte využívat/ ovládat služby eGovernmentu?
(1 – nejméně, 5 – nejvíce)
Škála 1 až 5
Máte nějaké další komentáře, návrhy na zlepšení nebo zkušenosti, které byste byli ochotni sdílet?
Otevřená odpověď
Pohlaví:
a) Žena
b) Muž
Bydliště:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Hl. m. Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Věk:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Méně než 18 let
18 – 28 let
29 – 39 let
40 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
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Vzdělání:
a)
b)
c)
d)

Základní
Středoškolské, vyučen
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské

Otázky dotazníkového šetření mezi zástupci veřejné správy
Jaké služby eGovernmentu využíváte v souvislosti s výkonem svého zaměstnání (ne pro osobní
účely)?
(Více možností)
−
−
−
−
−
−
−

Datové schránky
Elektronický podpis
Časové razítko
Služby Czech POINTU
Základní registry
Jiné: Otevřená odpověď
Žádné

Jak jste se naučili služby eGovernmentu využívat (ovládat)?
(Více možností)
−
−
−
−

Školení
Online kurz
Samostudium
Jiné: Otevřená odpověď

V případě absolvovaných školení, do jaké míry je považujete za dostatečné a přínosné? (1 – nejméně,
5 – nejvíce)
Škála 1 až 5
Jaké shledáváte největší přínosy/výhody služeb eGovernmentu?
Otevřená odpověď
Jaké jsou podle vás faktické nedostatky/nejasnosti služeb eGovernmentu?
Otevřená odpověď
Jaké nalézáte největší nevýhody služeb eGovernmentu?
Otevřená odpověď
Máte nějaký návrh na řešení těchto nedostatků/nejasností?
Otevřená odpověď
Považujete služby eGovernmentu za uživatelsky přívětivé?
a) Ano
b) Ne
Z jakého důvodu ano?
Otevřená odpověď
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Z jakého důvodu ne?
Otevřená odpověď
Odhadem kolik procent fyzických osob využívá ke komunikaci s vaším úřadem datové schránky?
Odpověď: od 0 % do 100 %
Na škále 1 až 5 ohodnoťte, jak umíte využívat/ ovládat služby eGovernmentu?
(1 – nejméně, 5 – nejvíce)
Škála 1 až 5
Máte nějaké další komentáře, návrhy na zlepšení nebo zkušenosti, které byste byli ochotni sdílet?
Otevřená odpověď
Pohlaví:
a) Žena
b) Muž
Místo výkonu práce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Hl. m. Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Jak dlouho pracujete ve státní správě?
a)
b)
c)
d)
e)

Méně než 1 rok
1 až 3 roky
4 až 8 let
9 až 15 let
16 let a více

Název obce:
Otevřená odpověď
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2 Transkripce polostrukturovaných rozhovorů
Respondent 1
Respondent 1: zaměstnanec odboru eGovernmentu, MV ČR
Co nejvíce ovlivňuje rozvoj služeb eGovernment?
Rozvoj služeb eGovernmentu je výrazně ovlivněn legislativou, která do jisté míry stanovuje hranice
rovněž pro technické řešení. Samozřejmě rozvoj služeb je ovlivněn financemi, resp. kolik finančních
prostředků je stát ochoten, resp. schopen do služeb eGovernmentu investovat. V neposlední řadě je
to také otázka poptávky, pokud žádná poptávka po službách není, tak nedává smysl, aby stát do toho
investoval finanční prostředky. Obvykle návrh služby přichází od úřadu nebo či z nějaké iniciativy. Nelze
nikdy přijít s něčím novým, s čím nemáte politickou shodu, politické přání.
Na jaké úrovni považujete služby eGovernment v ČR v porovnání s ostatními zeměmi?
Na toto jsou nejlepší statistiky např. od OECD, OSN.
Např. ČR je v EU na 18. Místě dle DESI 2018.
Jsou dané statistiky vůbec dostatečně vypovídající?
To je právě otázkou. Do jisté míry určitě ano, ale někdy se stává, že porovnávají věci a služby, které
v dané zemi nejsou a ani je nelze elektronizovat z rozličných důvodů, např. matriky a rodné listy.
Některé agendy se neplánují elektronizovat z mnoha důvodů. Takže někdy se může stát, že země
nedopadne nejlépe jen z důvodu, že zrovna porovnávají něco, co daná země ani neplánuje zavést. Když
v daném žebříčku je zrovna nějaký z těchto atributů porovnáván, tak tyto země jsou potom hodnoceny
hůře. Bohužel se to takto může stát. Další věc, kterou je nutné brát v úvahu, je, že se musí brát v potaz,
kdo z občanů musí se státem komunikovat. Pokud člověk nemusí s veřejnou správou jednat, pak
samozřejmě „počet kontaktů“ s veřejnou správou není tak vysoký. Ono se to někdy bere tak, že jsou
statistiky, kolikrát, kdo jednal za poslední určitou dobu s veřejnou správou, ale neuvažuje se o tom,
jestli je vůbec nutné s veřejnou správou jednat/komunikovat. Pokud je to „normální“ člověk, který se
jednou za život ožení nebo vdá, má děti, nerozvede se, či se pravidelně nepřestěhovává, či není
podnikatel, zkrátka je to „normální“ zaměstnanec, tak z tohoto pohledu s veřejnou správou nemusí až
tolik komunikovat. Nejčastěji pak musí komunikovat/ jednat s veřejnou správou za účelem vydání
nového dokladu (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, atd.) Takže ty žebříčky pak také
mohou být zkreslené.
Stran dvojkolejnosti služeb (listině / elektronicky) - jde také o politické rozhodnutí o té dvojkolejnosti.
Protože např. v Estonsku nebo Dánsku, tam myslím se prostě stanoví, že určitá služba bude
poskytována jen elektronicky a občané pak musejí tyto služby využívat pouze elektronicky (pokud je
nám známo, tak jsou uirčité výjimky anpř pro hendikepované osoby). U nás se drží spíše směr, že se
služby by měly být k dispozici jak fyzicky, tak i elektronicky.
A je to finančně výrazně více náročné? A to i více než kdyby byly služby pouze v té fyzické/ listinné
formě? Dvojkolejnost služeb určitě ano. Kdyby se např. řeklo, že lze doručovat písemnosti pouze
datovou schránkou, tak by to bylo levnější, než když máte dopis, který stojí cca 30 Kč. Na druhou stranu
to může být zvláště pro starší občany, kteří příliš nevyužívají elektronické služby, nevhodné. Je vize, že
se časem bude vše přenášet pouze do elektronické formy? Vize samozřejmě být může, ale
domníváme se, že je to do značné míry politické rozhodnutí, na kterém musí být dosažen konsensus.
Je nutné také zmínit tzv. asistované podání na Czech POINTech, kdy se de-facto kombinuje fyzická a
elektronická komunikace.
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V jaké fázi je státní Cloud v ČR?
Projekt Cloudu v ČR je. Zabývá se jím přímo odbor Kyberbezpečnosti. Projekt eGovernment Cloudu je
v procesu. Pokud je mi znám, tak služba bude primárně určena veřejné správě a v tuto chvíli nemám
informace o tom, zda by byla povinnost využívat tento cloud nebo ne. Nyní využíváme cloudy od jiných
poskytovatelů pro některé služby, na kterých máme jednotlivé služby zprovozněny.
Jak dlouho trvá zavést novou službu?
To záleží na tom, co do toho vše se počítá. Pokud se celkového času započítá i příprava relevantní
legislativy, která trvá někdy delší čas a zavedena být někdy musí, tak se tu bavíme spíše o rocích. Ale
pokud se bavíme např. o nové službě např. na Portálu občana, tak to je rychlejší. Když už máte
v uvozovkách, na čem stavět, tj. když už máte vybudovaný „backend“, tak už máte základ, do kterého
zasadíte jen tu novou službu, pak je to většinou otázka řádů měsíců. Otázkou je i co znamená služba,
každý pod tímto slovem může vnímat něco odlišného. Je to „pouze“ nějaká IT úprava? Či pod službou
může být míněno to, že nasadíte formulář? Můžete mít pak ale třeba službu, kde se musí propojit
existující informační systémy, a to pak může delší dobu. Když to jsou ty roky, neděje se pak, že už se
vše natolik posune, že už je potřeba dělat spíše něco jiného? Samozřejmě to nelze vyloučit. Když
příprava nové služby zabere dlouhý čas, může se pak zjistit, že na začátku bylo plánované něco
vycházející z aktuální situace a potřeb, a tyto podmínky/požadavky se mohly v průběhu času změnit,
takže počáteční podmínky/požadavky mohou být pak neaktuální. Nicméně to je podle mě problém
nejen u státních a veřejných IT služeb, ale i u soukromých. V soukromém sektoru se služba navrhuje
s nějakou základní funkčností a pak se postupně většinou přichází na to, že by měla umět a plnit další
funkce či požadavky. Takže je to problém všude. Určitě.
Jaké se myslíte, že jsou aktuálně největší nedostatky eGovernmentu? Popř. jestli jsou zde nějaké
limity a mezery, které aktuálně řešíte nebo o nich víte?
Podle mě je to malá informovanost. Občanů nebo zaměstnanců státní správy? Občanů, ale
samozřejmě i některých úředníků. Pro občany a úředníky jsme právě připravili nový projekt, který se
jmenuje Vzdělávání a propagace eGovernmentu. Bližší informace lze najít na webových stránkách
MVČR. Tento projekt má fakticky dvě roviny: jedna je vzdělávání úředníků, v těch věcech, ve kterých
eGovernment žije a rozvíjí se. A druhá rovina je propagace: Snahou je, aby veřejnost byla informována
o existujících službách, jelikož mnoho lidí o nich de-facto neví, a to si myslím, že je špatně a my se to
právě snažíme v tom projektu zlepšit.
Finanční prostředky samozřejmě také ovlivňují rozvoj služeb. Většina peněz je čerpána z fondů SFEU,
ale samozřejmě jsou čerpány finanční prostředky také z rozpočtu. Otázka je, jestli jsou klíčovým
faktorem pro rozvoj služeb, podle mého názoru zřejmě ne zcela, jelikož jak zde již zaznělo, legislativa
zde hraje také důležitou roli. Zřejmě je také nutné brát v úvahu sekundární problémy spojené
s čerpáním finančních prostředků, jelikož pokud využíváte peníze z evropských fondů tak bohužel je
s tím spojeno poměrně mnoho administrativy a je to časově náročné. Může to zadavatele často
odradit. Problémem může také být, že když daný projekt se nestihne včas realizovat, tak finanční
prostředky je nutné vrátit.
Proč si myslíte, že ti úředníci s těmi službami neumí? Jsou nějak školeni, když se zavádí nová služba?
Školí se nějak centrálně?
Obecná odpověď zřejmě neexistuje, jedná se podle mého názoru o více faktorů – školení se někdy
provádí jednorázově, dále to může být obava z používání nových IT technologií a postupů. Snažíme se
v již zmiňovaném projektu toto změnit. A vy třeba pořádáte nějaká školení, když je nová služba přímo
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od vás? Na Portál občana jsme poměrně školili, i pan ředitel byl na různých roadshow. To jezdíte po
krajích nebo na jaké úrovni to probíhá? Roadshow byly pořádány např. k zákonu o službách
vytvářejících důvěru, s tím, že se zavedla trochu odlišná pravidla pro používání el. podpisů, pečetí a
časových razítek. Roadshow dále zahrnovala problematiku registru smluv. Jezdili jsme po krajích.
Auditorium se většinou skládalo z různých tajemníků, starostů apod. z jednotlivých obcích pod tím
krajem. Takže se snažíme i o osvětu a občas jsou na webu videa a podobné věci. Občas nás někdo osloví
s tím, že by si přál uspořádat nějakou prezentaci k nějakému tématu.
A když vezmu paní na poště, která vám může zřídit datovku v rámci Czech POINTU, tak pošta si to
řídí sama, aby ta paní tomu rozuměla?
Toto je spíše interní podle mého názoru. Takže tam to může trochu zaostávat? Pošta je v tomto smyslu
dodavatelem, takže je to na nich. Ale někdy se pořádají třeba nějaká školení a metodické pokyny. Ale
také se jezdí na kontroly a tam se ty případné nedostatky řeší, např. ve formě nápravných opatření
a tak. Ale např. kolegové, vedou metodiku, mají občas nějaké školení.
Když je výpadek nějaké služby, technický, prodlužují se lhůty o čas, kdy nefungovala služba?
To myslím, že by mělo. Tam je totiž okamžik doručení a kdyby to např. půl dne nefungovalo? Tento
případ se již řešil. A bylo to ve prospěch podatele, ale musí namítnou neplatnost doručení podle
správního řádu. Takže to lidé spíše neřeší, když to nejde? Přesně tak. Když jsou to plánované odstávky
nebo např. nějaké pravidelné údržby, tak se správci těchto systému tyto odstávky snaží dělat přes
víkend či v noci.
Kdy si myslíte, že si půjde vyřídit všechno online, aby vážně ten člověk nemusel na úřad?
Otázkou je, jestli je to chtěné realizovat pro všechny existující případy. To je o čem jsme se bavili. Já si
myslím, že my nechceme jít cestou států, které vyžadují povinně, aby určité služby se využívaly pouze
elektronicky nějakého Estonska nebo Dánska a ani tam to úplně nefunguje. Myslím si, že na to, aby
všechno bylo jenom elektronicky, je příliš brzo. A navíc musíte brát ohledy i na starší spoluobčany, kteří
většinou v elektronické komunikaci často tápou a kdyby bylo všechno jenom elektronicky, tak pro ně
by to mohlo představovat velký problém. A existují nějaké stížnosti a příp. jakého jsou rázu
nejčastěji? Záleží, v jaké jste agendě: někteří lidé si např. stěžují na chování úředníků, na úřední postup,
na rozhodnutí…A v té elektronické komunikaci? Nejčastěji, že jim něco nefunguje nebo, že je to
nelogicky navržené. Ta nefunkčnost je většinou oprávněná ze strany těch stěžovatelů? Asi záleží,
v jakém systému. Každý online systém může mít výpadek či plánovanou odstávku. Snahou samozřejmě
je, aby těchto výpadu či odstávek bylo co nejméně. Někdy třeba uživatelé postrádají návodný manuál
či příručku, jak se službou pracovat a jak ji využít. Kolik těch stížností tak chodí? Pochopitelně statistiky
za celou veřejnou správu nevedeme, ale z našich zkušeností to mohou být přibližně jednotky denně a
nemusí to být rozhodně pouze stížnosti, ale i pouze dotazy. Např. k Portálu občana aktuálně přijímáme
cca deset dotazů denně. Pochopitelně nejvíc dotazů přichází po zavedení služby a potom už když je
služba zavedená tak jich je méně.
Děkuji Vám za rozhovor.
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Respondent 2
Respondent 2: zaměstnanec obecního úřadu
Jak reagovali zaměstnanci na to, když se zavedla povinnost využívat datovou schránku ve veřejné
správě (obcích)?
Já jsem tady v tu dobu nepůsobil. Ale je to tak, že častou jsou úřady zkostnatělý, takže trvá nějakou
dobu než se na to všichni zaběhnou, ale v případě, že je ten systém nějakým způsobem smysluplnej a
práci zjednodušující tak oni to potom postupem času všichni přijmou s povděkem. Takže začátky byly
nejspíše obtížné, ale pak už se to nějakým způsobem zaběhlo. Ano
Vy osobně pracujete s nějakými službami eGovernmentu? Já jako občan nebo já jako ehm? Vy jako
zaměstnanec úřadu. No tak každý zaměstnanec s tím pracuje. Se základními registry? S čím
konkrétně? Ehm. No tak nějaké datovky, registry a tak beru prostě jako nějaký základ, který teda beru
za něco, co vzniklo před deseti lety. Od tý doby jsme se někam dál moc nepohnuli. Ale tydlety základní
věci s tím prostě běžně dneska každý úředník dnes jakoby pracuje. To znamená pokud on ke svý práci
potřebuje nějaký data z těch základních registrů, tak prostě pro ně tam chodí.
Jaký je Váš názor na propojenost těch registrů?
My na to koukáme z pohledu toho uživatele, to znamená, že spíše využíváme, co možné je, ale
samozřejmě je tam řada rezerv, které by mohly ještě jako více propojený a propojený ještě s dalšíma
agendama. A což v samozřejmě v současné době není. A to by samozřejmě zjednodušilo práci jak teda
veřejný správě, tak potom z druhý straně i občanům. Kde vlastně nějakej ideální stav je asi, že občan
poskytne někde své údaje a potom s dalším kontaktem s veřejnou správou už to nikdy znova udělat
nebude muset. Ale tam rozhodně teďka nejsme a pomohlo by to na všech stranách. Ale my jako
z pohledu toho uživatele prostě využíváme ty nástroje v tý podobě, co nám to nabízí a jakožto z pozice
úřadu nemůžem moc si klást požadavky, co bychom chtěli, aby to mělo vícero.
Ovlivňuje nějakým způsobem Váš úřad povinnost poskytovat služby Czech POINTu? Jak je přibližně
služba využívána?
No tak ta síť ve městě je dosti hustá, takže myslím si, že spíš volej tam kam to mají nejblíže. A zároveň
teda část těch služeb využívá ten úřad pro svůj chod, že to není klientské, ale podpora výkonu služeb
toho úřadu. Dané služby poskytuje specializovaný zaměstnanec? Služby směrem k občanům tady
máme přepážkové pracoviště, kde vlastně v rámci nějakých úředních hodin jsou k dispozici všechny
tyto nabízené služby. A v rámci úřadu, tak některé služby jsou zajištěný právě taky na tomto pracovišti
a některý služby si každej úředník může zajistit sám.
Jaké přibližně procento fyzických osob komunikuje s vaším úřadem pomocí datové schránky?
To přesně odhadnout nedokážu, ale myslím si, že kdo si datovou schránku zřídil, tak ji využívá. Jinak by
si ji asi nezřizoval, protože když už si ji zřídil tak chápe, že to přináší nějakou časovou úsporu. Ale ten
poměr neznám.
Jakým způsobem se zaměstnanci učí ovládat služby eGovernmentu?
My máme všechny služby napojený na nějaký tady vnitřní informační systém. To znamená, že tady není
člověk, který by vstupoval do datový schránky, ale datová schránka automaticky ty podání přenáší do
spisové služby a stejně tak jako odesílání. Takže každej zaměstnanec, co tady nastoupí tak prochází
školením té spisové služby a to, že by měl znát nějaké základy té legislativy, tak to je asi automatický.
Domníváte se, že je to pro zaměstnance spíše obtížné nebo se jedná o intuitivní ovládání? Já myslím,
že v tom by žádná překážka jako pro zaměstnance být neměla no. Jako asi pro starší zaměstnance
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v období té změny to muselo být náročné, ale tím, že každý to teď vykonává povinně a není žádná jiná
cesta, tak není ani možnost, aby s tím nějak dlouhodobě člověk bojoval. To je prostě běžná součást
výkonu té práce.
Jak dlouho pracujete ve veřejné správě?
Pět let asi.
Dokážete posoudit, jak měla absolvovaná školení související s eGovernmentem přínosnost na
schopnost služby ovládat?
Tak určitě to přínos mělo, ale my si tady řadu školení zařizujeme interně pro zaměstnance a je to
vlastně úplně dělané každému na míru. Vyloženě, že je školitel a jeden zaměstnanec? Přesně tak nebo
jenom v malinkých skupinkách.
Jaké shledáváte největší přínosy služeb eGovenrmnetu?
Největším cílem by mělo být nějaký zjednodušení, zefektivnění, snížení nákladů výkonu vůbec tý
veřejný správy no. A myslíte si, že k tomu dochází? Určitě dochází, ale samozřejmě by mohlo ještě
v mnohem větší míře. Například ta propojenost těch systémů, tam ten prostor je ještě velikej ještě pro
nějaký jako další zjednodušení no.
Zaznamenal jste nějaké nejasnosti nebo nedostatky?
To si myslím, že ne. Jediné, co nás limituje je to, co ještě právě není vytvořený.
Máte nějaké další komentáře, zkušenosti, popř. poznámky, které byste chtěl sdílet?
To se vracíme zase asi jenom k propojení těch systémů. A samozřejmě to pak s sebou nese i to, že pak
pokud to bude mít nějakej ještě vyšší přínos pro ty občany, tak. Teď je to vlastně na bázi té
dobrovolnosti pro ty občany, například těch datových schránek. Takže pak samozřejmě i ty počty
samozřejmě i skokově narostou, pokud se skutečně uvidí, že to pro ně má nějaké zjednodušení nebo
zlepšení. My teda primárně aspoň nějakou časovou úsporu. Já to vnímám, že je to hodně i generační
věc, že někteří ti současní senioři už nikdy nebudou moc motivovaní nikdy do toho systému vstupovat,
protože jednak už těch služeb nevyužívají tolik a celej život žijou s papírem a nemaj ani důvod to měnit.
Ale na druhé straně, ale člověk, kterej je aktivní, podává daňový přiznání, velmi rychle přijde na to, že
nějaký výhody to pro něj má. A například datové schránky, to jsme deset let zpátky, to bychom se teda
měli rozvíjet úplně jinak. Tam to jde teda pomalinku. Ty základní registry a datové schránky to je ta
základna, ze které to vychází. Myslím si, že oba dva ty systémy jsou kvalitní a funkční, ale nějaká
nástavba to jde pomalu a nic se tady neobjevilo. Už je to vlastně i dosti zastaralé.
Probíhaly na vašem úřadě nějaké přípravy v souvislosti s vydáváním nových eObčanek?
Tak my je nějakým způsobem vydáváme, ale myslím, že zatím jakoby ten zákon nám tady nic
konkrétního nepřinesl. Ale aby ta identifikace prostřednictvím eObčanky mohla fungovat právě na
v širším spektru agend, tak k tomu je třeba nějaká změna legislativy no. A úředníci, kteří mají na starost
vydávání těch dokladů byl nějakým způsobem informován, co všechno eObčanka nabízí, aby byl
schopen tyto informace předat tomu uživateli? No předpokládám, že ze strany Ministerstva vnitra
ano, ale jako nevím to. Nakolik naši úředníci jsou informovaní o službách a dokážou tu informaci předat
dál, to nevím. Ale myslím si, že přímo ta propagace toho produkty by neměla být na obcích, ale měla
by být centrálně, protože i ty služby ke kterým se dá využívat eObčanka, jsou tam přidávány centrálně.
Děkuji Vám za rozhovor
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Respondent 3
Respondent 3: starosta obce
Jaké služby eGovernmentu využíváte v souvislosti s Vaším zaměstnáním?
eGovernment jako elektronizace veřejné správy. Původním cílem toho bylo, aby nebyly papíry, aby šlo
všechno elektronicky. Byli jsou jednou z prvních zemí, kde byl v roce 1999, myslím, uzákoněn
elektronický podpis, jako certifikát. Ale stejně většinou se to musí tisknout, např. kvůli archivaci.
Největší přínos je opravdu ta datová schránka, kde je to rychlý a vlastně je to elektronicky a stejně se
teda většinou tiskne a archivuje. Ale máme to propojený v systému. A máme tady prostě tu podatelnu
a takový a pak se to nějak musí skartovat, a tak nějak. Takže datová schránka ano. Obsluhují ji tady
pracovnice, ale já do ní stejně koukám, prostě abych to všechno stíhal. Nebo prostě s elektronizací
souvisí i prostě ten speciální účetní program. Nebo účetní? On to je prostě speciální program pro obce,
kde je všechno účetnictví, mzdy, ale i Czech POINT, datové schránky, úřední deska, všechno prostě.
Tam je všechno propojený. Myšlenka dobrá, ale prostě je to hrozně problematický, že to hrozně
nějakým způsobem padá, seká. Nefunguje, ačkoliv by to fungovat mělo. Ale v principu jako jo,
v principu je to asi dobrý. Prostě stejně se roztáčí ta nekonečná spirála toho nabalování všech těch
zákonů, výkazů, tabulek a podobně. Já jsem vlastně ve funkci 12. nebo 13. rok. A ta tabulka, co měla
předtím prostě tři řádky, pět sloupců, tak má teď tři strany a prostě hrozný to je. No, takže zajišťujeme
to co zajišťovat musíme. Máme tady ten Czech POINT, evidujeme všechno elektornicky a bojujem s tím
dosti softwarově. Stojí to i dost peněz, nejenom ty aktualizace všechny, ale potom prostě i když to
spadne, tak sem musí přijet nějakej jejich IT. Ten má asi 1200 Kč na hodinu, takže se to i celkem
prodraží. Ale jiná cesta prostě asi není, takhle se to musí dělat, takže všechny obce s tím bojujou asi
stejně. Je fakt, že se to asi všechno zrychluje a tak jako zoperativňuje, protože ta doba je rychlá a lidi
nechtěj na nic čekat žejo. Nejde říct, že když někdo přijde s nějakým přáním a já bych mu řekl, ať přijde
zejtra, já to tady tužkou narýsuju podle pravítka. To nejde. Takže já to musím hned vytisknout a tak.
Ovlivňuje nějak výrazně chod Vašeho úřadu povinnost poskytovat služby Czech POINTu?
Takže obec je velikostně jiná, jak jste i řekla, takže to má jinak řešený. My tady v obci máme dva
pracovníky, kteří jsou navzájem zastupitelný, takže maj nějaký svoje úkoly a náplň práce a překrývají
se právě v tom Czech POINTu, když není jeden, aby byl druhej. Nebo mohou v tom i sami oba najednou
dělat. Takže zajišťujeme všechno, co je potřeba.
Komunikují s Vaším úřadem pomocí datové schránky i FO? Odhadem o kolik % se osob se jedná?
No tak jak kdo. My tu umíme datové schránky i zřizovat. Takže zrovna předevčírem si tady nějaká FO
byla zřídit datovou schránku. Protože, je to prostě to urchylení. Je to průkazný, že mu odejde, přijde. A
záleží jak, kdo, někdy je prostě lepší si vyřídit něco z očí do očí, někdy zase tou datovkou. Ale upřímně
asi zálěží na povaze toho člověka, někdo sem přijde rád a někdo ty lidi nemusí, tak raději komunikuje
skoro hned přes právníky. To je prostě hlavně o lidech.
Absolvovali jste nějaká školení spojená s eGovernmentem?
Těchto evidenčních systémů pro obce jsou asi dva nebo tři druhy. My máme tu Triádu. Je to vlastně
shluk programů, které se navyšujou přes účetnictví, přes mzdy, až po tento eGovernment. Myslím si,
že to hlavní školení dělá hlavně ta firma Triáda. Ale samozřejmě musím, tedy pochválit kraj a naše
nadřízené subjekty, taky dělají různá školení a pro nějaké konkrétní moduly a části toho programu.
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Jak byla absolvovaná školení přínosná?
Bez těch školení by to asi nešlo. Protože vždycky je např. nějaká novela zákona, co vypadá, že to bude
jednoduché, ale ono to přesah zas do jiných zákonů a modulů. Takže se to celé musí upgradovat ten
systém a bez toho školení prostě by se v tom nikdo nevyznal.
Co považujete za největší přínosy eGovernmentu?
Rychlost, operativnost, průkaznost – když něco přijde datovkou, nemůže to nikdo zpochybnit, že se to
ztratilo na poště nebo, že to nedostal do schránky nebo něco takového
Zaznamenal jste i nějaké nedostatky spojené s eGovernmentem?
Všechno se nabaluje na sebe, někdo něco vymyslí a vypadá to, že to je jednoduchý, ale spolu s tím se
sveze prostě další kolečko a další prostě vrstvy jednotlivých zesložitění systémů. Ale prostě asi se s tím
taky nedá nic dělat no. Možná, že bych mohl vzpomenout na nějakou lidskou nebo mezilidskou stránku
eGovernmentu: je to prostě takovýto odlidšťování. Jak si tady spolu povídáme, tak jsme mohli
vyplňovat elektronický dotazník. A co je lepší? Bohužel k tomu ta elektronizace směřuje a asi se nedá
s tím nic dělat. Lidi chtěj mít prostě všechno rychle a nemůžete to udělat rychle když si povídáte a u
toho si dáte kafe.
Jak umí zaměstnanci ovládat dané služby?
Tak já tady mám mladý spolupracovníky. Takže ti s tím problém nemaj ty už vlastně vyrostli
v počítačové době. A já to prostě beru tak, že musíme prostě hrát s těmi kartami, co nám ten stát
rozdá a jednou z těch je i ten eGovernment. Můžeme si o tom myslet, co chcem. Já si myslím, že spíše,
určitě, to urychluje, nevím, jestli to ulehčuje, nevím, jestli to nekomplikuje náhodou moc všechno, ale
nedá se nic dělat.
Chodí k Vám nějaké kontroly přímo na Czech POINT?
Já si myslím, že princip Czech POINTu je, že tady to nacvaknete a on se to objeví někde v cloudu nebo
kde. Takže není potřeba aby fyzicky lidi kontrolovali, jestli tady mačkáme čudliky, ale oni to stejně viděj,
v nějakých těch Big Datech, které jsou někde tam umístěný a můžou si to odfiltrovat, co chtěj. Žádná
fyzická kontrola tady nebyla. Choděj na hasičáky, BOZP a tak…
Děkuji Vám za rozhovor
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Respondentka 4
Respondentka 4: Ředitelka příspěvková organizace zřizované krajem
Jaké služby eGovernmentu využíváte?
Datovou schránku tu máme, elektronický podpis ten zatím jako úplně nepotřubejem, ale už se to
schyluje, že si ho budeme zřizovat. Pak samozřejmě Czech POINT a pak spíš aplikace, co se týkají soudu.
Justice? Ano. Takže tam provádíme úpravy do obchodního rejstříku, teď je taková novinka potvrzení
skutečného majitele, to jsme tam teď taky museli nahlásit. Já jako osoba, která je jmenovaná a jsem
v příspěvkovce, tak musím každý rok do 30.6. podat přiznání k výši dluhu a těhlech věcí. Takže spousta
povinností? Přesně tak, každý rok mi příjde, že je toho více a více. Jo a naštěstí co my využíváme a
nemají to teda všechny kraje, tak to je Portál příspěvkových organizací. To je vlastně zejména pro
komunikaci zřizovatel – my, kde my tam máme prostě úkoly, který se musej plnit. Takový ty opravdu,
to je asi nejpřínosnější, posílá se tam nabídka nepotřebného majetku. Takže my jsme to vlastně využili,
protože třeba kraj dával zrovna pryč nějakou audio-vizuální techniku. To bylo pro nás docela zajímavý,
takže na to jsme hnedka skočili.
No a třeba grantový žádosti, to zatím nikdo nemá online. Město s tím bude teprve začínat. Zřizovatel
kraj ten to má, ale tím, že my jsme krajem zřizovaní, tak my dostáváme příspěvek, nemusíme dotace.
A ministerstvo to je rádo, že přišlo z wordovských tabulek na excelovský.
Takže určitě zejména soudy, datovka a Czech POINT.
Na ten Portál příspěvkových organizací je napojeno nějak více služeb? Nene, to je vyloženě pouze pro
tu komunikaci. Řekla bych, že je to taková trošku více sofistikovanější emailová schránka. Takže
vyloženě pouze pro komunikaci se zřizovatelem? Ano. Je to dobré zejména pro sledování těch úkolů,
které jsou třeba i sdílený, protože tam je vždycky vidět, kdo to opravdu přečetl, jestli to splnil, nesplnil.
A je to opravdu něco, kam buď chodí upozornění a třeba někdy nedojde, takže my máme opravdu
povinnost se tam třeba minimálně jednou týdně podívat aspoň jestli tam něco nevisí, nějaký úkol. Jsou
tam vlastně i různé čtvrtletní uzávěrky, ekonomický, takže spíše ta administrativa a pak opravdu ty
úkoly, které se opravdu musí plnit a musí to být nějakým způsobem sledovaný, jak jsou plněný, tak
proto, ale propojený s nějakýma dalšíma službama to není. Je tam teda řada ještě nějakých dalších
funkcí, teď tam je plnění projektových aktivit dokonce. Že tam chtěj nastavit nějaký takovýto CRM nebo
co to je, prostě nějaké cíle, čeho dosáhnout a tak. Já si řikám, že jsem v tomto směru ještě lucidní, ale
někteří kolegové těm je docela i přes šedesát, myslím na to koukaj dost s velkou nevolí jako. Tak nevím.
Pak taky ta komunikace, některé úkoly zas choděj emailem, takže je to prostě duplicitní a tak, ale asi si
na to zvykáme no, že je něco, co řešíme pouze přes ten portál a něco zase přes email.
A kraj s Vámi komunikuje tedy pouze pomocí toho Portálu anebo i datovou schránkou.
Přesně tak, s námi jenom Portálem, jak je náš zřizovatel. Datovku používáme hlavně pro hlášení
finančnímu úřadu a sociálce, výkazy Český statistický úřad, co posílá, a to je asi jako to hlavní a
nejběžnější všechno. Teď nám například přišla pokuta z finančního úřadu. (smích) A ještě samozřejmě,
bych zapomněla, Registr smluv využíváme. Další Portál, pro mě teď nové, tak se do toho zabředávám,
je EZAK neboli veřejné zakázky. Takže tam komunikujeme. Jednak je EZAK, ale kraj má nějakej svůj
vlastní přístup pro všechny příspěvkovky. A ten protál, to jsou co jsou všechny zakázky, to je KHK.cz,
ale je to provázané s tím EZAKem nějak. Ten EZAK je celorepublikový? Ano, ten je celorepublikový a
my, teda jen co já to chápu, tady rpo nějakou tu komunikaci je to sjednocený pro ty příspěvkovy krajský
a pro kraje jak komunikovat. Takže má takovej zjednodušenej, nebo nevím jestli zjendodušenej, ale
prostě takovej návodnej portál, ale i tak se tomu říká EZAK. No a takže tam ještě se komunikuje. Ale
vlastně ten taky vůbec není provázaný, např. s tám věstníkem veřejných zakázek, což je další. Teď jsem
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skoro v šoku kolik těch portálů je a kde všude dáváme stejné informace. Teď přesně nevím jak jsou ty
meze, ale myslím, že všechno nad 500 tisíc se musí dávat do toho Portálu, plus ještě do toho registru,
pak ještě ten EZAK do 15 dnů a pak ještě asi propsat do toho věstníku no. Máme spoustu návodů
k tomu naštěstí. V tomhle třeba město má Centrum investic. A ti jsou zrovna v tomto dobří, teď jsem
např. s pánem od nich v kontaktu, a i konzultujeme všechno. Takže to je fakt super. Takže my jako
příspěvkovka máme tyhle možnosti.
Když je něco nového tak máte i nějaká školení?
Přesně tak, dělají školení. Zrovna jsem minulý týden byla. Měli vlastně i testovací verzi toho EZAKu, což
bylo taky super. A teďka zrovna jsem tam stejně přišla s nějakým dotazem. Protože budeme
outsourcovat účetnictví. Což nám bylo řečeno, že jsme si tedy vybraly skoro to nejsložitější, co jde. No
takže stejně pak chodíme konzultovat. A školení jsou prospěšná? Jo určitě. Základ pokryjí? Naprosto
tak to je, základ pokryjí. Například, co je veřejná zakázka, jaké máme typy atd. I tady ta terminologie je
hodně důležitá, aby se v tom člověk orientoval. Trošku vlastně rozklíčovat ten zákon. Ale je to vlastně
i hodně praktické opravdu, jednak kraj má vlastně svoji vlastní směrnici, kde jednak popisuje, jaký typ
výběrového řízení a do jakého limitu. A pak má vlastně i speciálně nějakej návod pro příspěvkovky. Což
je vlastně přílohou té dané směrnice. A to máme vlastně i na tom portále, tyhle směrnice. A většinou
jsou tam za tu organizaci dva až tři lidi nominovaní, jakože tam maj nějakou svojí agendu. Většinou to
je účetní a ten ředitel.
Kolik Vás tady vlastně pracuje?
Nás je celkově sedm a osmá je na mateřský.
Kdy jste vznikly?
My fungujeme nově úplně od 90. let, ale předtím to má dlouhou historii. Je to vlastně organizace svého
typu v republice jediná a jediná, co přežila i po těch 90. letech. Takže působnost není jenom lokální?
Nene působíme vlastně jenom v kraji a v ostatních krajích organizace tohoto typu v 90. letech zanikly.
Jejich agendu vlastně převzaly hlavně neziskovky, ale třeba z některýho pohledu jsou to neziskovky
roztříštěný. Naší hlavní náplní je pořádání různých přehlídek a vystoupení pro neprofesionály nebo
amatérský umělce. Takže divadelníci, fotografové, filmaři atd. Takže nejsou všude, v každém kraji to
prostě organizuje někdo jiný. A my jsme pod jednou střechou, že děláme úplně všechno. Takže pro
toho garanta celorepublikového, což je ARTAMA, to je zase ministerská příspěvkovka. Tak pro ně je to
skvělý, že maj prostě jednu organizaci, se kterou komunikujou a můžou s ní komunikovat. No takže
takhle.
Kdo u Vás spravuje datovou schránku?
Já jsem tam vlastně a je tam i kolegyně nanominovaná. Takže mámě to vlastně spolu. Já jsem ten
správce, takže mám 100% přístup a ovládání a ona tam má nějakou omezenou možnost, jako účetní.
Takže ji choděj taky upozornění, choděj vlastně nám oboum cokoliv nám přijde,
Shledáváte nějaké zásadní nedostatky?
Jednoznačně, to že to není provázaný. Opravdu jako je to spousta přístupů, spousta hesel, člověk uvádí
pořád dokola vlastně i ty stejné informace. A popravdě i časově je to tím pádem dosti neefektivní. A to
ještě toho v tomto směru nemáme až tolik, neboť nepracujeme vyloženě s veřejností jako úředníci, ale
i tak. Co ještě vlastně možná kraj tady má, že vlastně všechny ty příspěvkovky jak kulturní, tak sociální,
školy a tak, což vlastně nevím, kolik pořádně ani je, protože těch příspěvkovek je opravdu hodně, tak
všechny jsme zavedení v jednom účetním systému GENES. Takže je to vlastně provázané, že ten kraj
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by si z toho měl všechno exportovat a líp si srovnávat jako statistiky a kontrolovat asi. Je to tedy asi
teprve dva roky a radosti to tedy moc nepřineslo, řadu věcí to neumí, je to dosti komplikovaný systém.
Na druhou stranu třeba teď když jsme řešili právě i to že jsme hledali externí účetní, tak pro nás to byla
komplikace, že musíte mát firmu, která umí v tomhletom účtovat. Ale výhoda byla, že oni dostali pouze
přístup, stačilo se jenom zalogovat a mohli někde u sebe účtovat. Je to komplikovaný systém a najít tu
firmu bylo těžké, ale pro toho zřizovatele to má velký přínos.
Jaké jsou podle Vás největší přínosy eGovernmentu?
Je to hlavně transparentní. Dále taky velmi operativní, že to jako nezávisí fyzicky na těch osobách,
protože je to dostupné no. A řada těch věcí i zjednodušuje všechno a co se mi líbí, že i částečně to za
vás hlídá termíny, protože to na Vás třeba všechno křičí červeně, což se taky někdy hodí. Protože zajít
v dnešní době na poštu, to je šílený poslat nějaký dopis. Ale zase třeba zřízení těch služeb i na tom
Czech POINTu to je fakt skvělé v dnešní době.
Děkuji Vám za rozhovor
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Respondentka 5
Respondentka 5: Žena, daňová poradkyně, podnikatelka, VŠ
Jaké služby využíváte v souvislosti s Vaší praxí?
Jednoznačně využívám nejvíce datovou schránku, spíš schránky (smích). Vlastníte datovou schránku
jako daňová poradkyně a PO? To také, ale ještě mám jednu jako FO hlavně z dob, když jsem ještě
neměla s.r.o. A pak mám ještě ve správě datovky svých klientů, jelikož mě zplnomocnili. A těch je tak
6, ale jen část je zcela v mé režii. Takže máte ve správě 9 datových schránek? Vlastně ano.
Jak celkově hodnotíte služby eGovernmentu z pohledu Vaší praxe?
Já jsem v podstatě spokojená. A byly jednoduché začátky ve využívání? Tak já jsem si zařídila první
datovku zcela dobrovolně, ale tedy v souvislosti s OSVČ. Tak když mám porovnat poslat v téhle době
něco datovkou nebo se zvednout a jet přes město něco poslat, tak to je jasná volba. Musím říct, že to
ovládání mi přijde dostatečně intuitivní, a že člověk, který umí ovládat nějak průměrně počítač a
odesílat meily, musí umět ovládat i datovku. Jako má to své mouchy, ale myslím si, že je dost snadné
na to najet. Ale například elektronický podpis. To je hrůza. Tak mi třeba chybí naprosto nějaké
srozumitelné informace. Jaké informace? Nějaká návod na instalaci a na ovládání. A věděla jste
například jaký podpis chcete, přece jenom je více typů? Od tohoto to všechno myslím začíná, přijde
mi to zcela nesrozumitelné, a to i v porovnání s datovkami. Dokonce i IT s tím měl problém. A když jsem
to rozbíhala poprvé, to je řadu let, tak technická podpora … Ale už při samotném rozběhnutí toho
podpisu, mi to přišlo zcela mimo. A v čem konkrétně? No například, že člověk musí poslat emailem
formulář na poštu, na Czech POITN, aby to rozběhli, a to elektronicky z nějakého počítače poslat žádost.
Pak tam člověk musel osobně jít, pak oni něco poslali zase na mail a člověk vůbec netuší. Takže vím, že
jsem tam došla osobně, načež mi řekli, to jste měla nejprve poslat, pak zase osobně a tak. A nic
nefungovalo. Pak jsem se dozvěděla zase, že se to musí zprovoznit jen z toho počítače, ze kterého se
to všechno odesílalo. Myslím si, že to není pro normálního člověka. Jako, že běžný uživatel to sám není
schopen zprovoznit? Ano, já si myslím, že na počítači běžně funguji, ale toto se mi nepovedla ani za
součinnosti IT. A tenkrát aby mi to tedy rozchodilo, tak jsem musela přes ten subjekt, kde jsem si chtěla
ten podpis nahrát, myslím zdravotní pojišťovna, pro účely nějakého přihlašování, zkontaktovat
s technickou podporou té pojišťovny, kde A proč ne s technickou podporou poskytovatele? Tam to asi
totiž vázlo dosti. Už přesně nevím, ale mám dojem, že žádná nebyla ani. Nicméně mě zachránila ta
technická podpora pojišťovny. A tenkrát ještě nebylo těch uživatelů tolik, takže to dopadlo, že celé
zapojení provedl za mě. Takže hlavní nedostatky byly v tomto případě u služeb od poskytovatele?
Ano. A další rok se to pak jen obnovuje za nějaký poplatek, a to už je jednodušší, takže to se povedlo.
Ale další rok jsem měla sice podpis, ale nepovedl se nám vůbec rozchodit. A nyní využíváte
elektronický podpis? Teď jsem ve fázi, že ho stále mám, tentokrát i úspěšně zprovozněný, ale moc
často ho nevyužívám. Ale musím říct, že být to snazší na ovládání, tak asi všechny ty faktury posílám
s elektronickým podpisem, protože to posíláme mailem, a to vlastně nikdo neví, co si tam kdo napsal.
Kolik % osob s Vámi komunikuje přes datovou schránku? Jedná se pouze o úřady nebo i další FO
nebo PO?
Pouze úřady, protože sice to jde využívat i pro soukromé účely, ale musí se za to platit. S úřady jsou
služby zdarma, ale jinak ne. Sice to vyjde levněji než doporučený dopis. A proč si myslíte, že tedy takto
s Vámi nekomunikují, popř, proč vy to nevyužíváte. Myslím si, že je z důvodu nějaké zavedené praxe.
Osobně funguji s klienty na trochu jiné bázi a často vše řešíme i osobně nebo např. přes telefon a email, nemám jednoduše potřebu jim nic doručovat do datovky. Samozřejmě jsem se s tím už setkala,
že mi klient odešle dokumenty datovkou a nemám s tím problém, ale jsou to spíše výjimky. V tom mém
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oboru nám např. přišla jedna zpráva datovou schránkou mému klientovi, že zapomněl něco zaplatit,
takže vlastně upomínka. Ale jinak malí podnikatelé na to nejsou moc zvyklí, a i reálně kolik toho člověk
potřebuje posílat doporučeně. Například většina faktur a normálních dokumentů není vůbec potřeba
nějak posílat oficiálně. Ještě k tomu, my jsme tady ve městě, kde pošta není daleko, takže si myslím, že
ani lidé nevidí potřebu něco měnit. Ale když by sídlila společnost někde na venkově, tak tam vidím
osobně velký potenciál. Já osobně také nemám moc potřebu a když už něco někomu posílám
doporučeně, tak je to z důvodu, že tam mám nachystané nějaké věci a potřebuji, aby se to neztratilo,
ale nechci vlastně dokázat ten moment doručení, ale nechci, aby se ten dopis ztratil, například účetní
doklady. Ale když bych řešila někdy nějaké upomínky apod. tak proč ne. Ale když bych tu potřebu měla,
tak určitě to vyjde levněji než pošta, nabije se tam kredit a určitě to jde. Je tam pak nevýhoda, že vlastně
já bych tam měla doporučeně jako to doručení, a když by pak ten druhý z toho chtěl udělat originál,
tak vlastně s tím musí běžet na poštu nebo na Czech POINT to konvertovat. Takže by za to musel
zaplatit znovu? No to je jedno, ale toto se nehodí, třeba když budu uzavírat nějakou smlouvu a
potřebuji mu ji poslat a chcete, aby to bylo na papíře. Pořád jsme zvyklí jet v papírové formě, tak vlastně
tam to není ideální. Ale když posílám upomínku a chci potvrzení, že to došlo, tak ideální. Nemyslím si
tedy, že je tato praxe zatím nějak moc rozšířená, ale šlo by to. Ale vlastně třeba Komora daňových
poradců není úřad, ale i tak je doručování datovkou zdarma, tak s těmi třeba komunikuji někdy takto.
Je vydaná judikatura, že soudy zaslaly doručovaly špatně do datové schránky právní kanceláře místo
do datové schránky advokátovi. Daňoví poradce je vlastně ve stejném postavení jako advokát, stalo
se Vám někdy, že někdo doručoval takto špatně?
Tak to jsou určitě chyby jednotlivců, ne nějakého systému. Tak někdy se mi to stalo, ale účelem bylo
stejně aby mi někdo jen něco poslal, takže reálně mi bylo úplně jedno, do které datovky mi to došlo,
ale hlavně, že to došlo. Takže je to spíš o lidech si myslím.
A s konverzí dokumentů máte osobní zkušenost?
Tu jsem už párkrát využila, ale strašně málokrát. Ono reálně člověk nepotřebuje ty dokumenty, co má
v datovce mít založené v té jakoby originální listinné podobě. Ale párkrát jsem takto něco zakládala,
tak jsem byla s tím na Czech POINTU, ale nemyslím si, že je to něco, co by člověk využíval nějak moc
často.
A vidíte ještě nějaké limity u svých klientů ve smyslu využívání služeb eGovernmentu?
Další jednoznační limit, například v případě malých klientů, je jakýsi blok z využívání nových věcí.
Například neziskové organizace. Obchodní firmy těm se datovka zřídí, ať chtějí nebo ne, neziskovkám
ne. Jedna malá nezisková organizace, je vedena jednou paní v předdůchodovém věku a já jsem je pořád
nabádala, ať si zařídí datovou schránku. A z jakého důvodu? No to je přesně ono, oni působí na
venkově a ta paní bydlí na vesnici, celkem dost daleko od města. Takže když cokoliv potřebovala, tak
to pro ni znamenalo celý den dovolená v práci, protože to nebylo její reálné zaměstnání, ale aktivita
nad rámec. Nebo člověk musí dodat elektronicky věci do rejstříku, ale najednou se řeší jak, vypálit CD?
Tak jsem je přemlouvala, aby si zařídili datovku a povedlo se mi to. Teď jsem s ní nedávno mluvila a
paní úplně nadšená říká, že už by si to bez datovky nedokázala ani představit. Například tady té paní to
reálně fakt ulehčilo živit a spoustu času a nervů. Ještě se stalo, že jim soud něco vložil špatně do
rejstříku a ona obratem, jim na to zareagovala datovou schránkou, a ještě ten den bylo vše v pořádku.
Jako špatný zápis do rejstříku? No u jejího subjektu byl přiřazen někdo zcela jiný, ale najednou bylo
vše hned vyřešené, a ne hodiny strávené na úřadu. Takže si myslím, že když ty lidé na vlastní kůži zjistí,
že to dokážou v pohodě ovládat a vážně jim to ten život ulehčí, tak se toho nebudou bát, ale ten první
krok a počáteční strach je vždycky těžký.
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Pak ještě znám případ, že lidé jsou oficiálně nahlášeni bydlištěm na úřadě, ale reálně cestují po světě.
Tak ti mají zřízenou datovku, aby měli jistotu, že jim nepřišlo něco důležitého.
Takže největší nedostatky spatřujete zejména ve funkčnosti těch elektronických podpisů?
Jednoznačně. A v průběhu let se to nějak nezjednodušilo. Popravdě ani ne. A popravdě už s tím mám
děsně negativní zkušenost, takže i nějaký osobní blok. Myslím si, že tam chybí naprosto nějaká
technická podpora nejspíše. A u datovek vidím největší minus, že po roce se všechen ten obsah, ta
pošta, smaže. A teď přesně nevím, ale oni vylepšovali myslím tak v lednu, že tam něco zůstane, ale
pouze bez příloh. Ale on se dá pro tyto účely doplatit datový trezor. Ano, jenže ten funguje na principu,
že se platí za uložený obsah, takže budete platit víc a víc a pořád a pořád. A další možností jsou nějaký
softwary, které se dají k tomu připojit a obsah se ukládá mimo. Ale pro nějakého běžného malého
uživatele, třeba FO, asi pohoda. Další věcí je ještě formát, ve kterém to musí být uloženo .zfo a to řada
lidí moc neví. Takže to je asi zase nějaká špatná informovanost. Protože vytisknout si protokol o
odeslání je naprosto k ničemu, protože tam není ten obsah.
A nevýhoda u datovek ve vztahu k finančnímu úřadu je ta povinná elektronizace, ale zato nemůže
eGovernment ale finanční úřad. Pak to lidi nevědí, mají datovku a dají daňové přiznání fyzicky a finanční
úřad jim doměří pokutu.
Děkuji Vám za rozhovor
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Respondentka 6
Respondentka 6: žena, VŠ, zaměstnankyně soukromé společnosti
Jaké služby eGovernmentu využíváte?
Tak já využívám hlavně datovou schránku. A pak vlastně i Czech POINT na poště a jinak moc asi nic.
A z jakého důvodu jste si pořídila datovou schránku?
Datovou schránku jsem si zřídila, protože jsem OSVČ. No a bylo toho prostě už moc papírování, tak
jsem si ji zařídila, už asi tak před pěti?? Čtyřmi? No přesně nevím, ale nějakej pátek už to je (smích).
Takže jsem shledala, že bych si ji měla založit, abych prostě s tou státní správou komunikovala takhle
elektronicky.
Jak jste s ní spokojená, co Vám to přineslo? Noo tak asi jsem spokojená, nebo prostě těžko říct, někdy
bych to nejradši zrušila. Ale tak než chodit s každým dopisem na poštu, že jo. Takhle to mám hezky
pohromadě, to je super. Ale, co se mi nelíbí, že musím prostě i daňový přiznání no podávat a všechno
už. Nejlepší by bylo to nechat prostě, tak jak člověk chce, a ne že ho to nutí ke všemu.
Neuvažovala jste i o elektronickém podpisu?
Ne to vůbec. Jako vím, že je, ale ani jsem se potom vůbec nesháněla, nevím přesně, co by mi měl
elektronický podpis přinést. Využívám datovou schránku, ale popravdě nevím, na co by mi to vůbec
bylo.
Jaké jsou podle Vás největší přínosy eGovernmentu?
Tak největší výhoda je určitě čas prostě. Prostě stát někde na úřadě nebo to poslat? To je
nenahraditelná výhoda, ale jinak eGovernment je asi pro všechny přínos, že jo. Výhoda ze státní správy
je asi, že ušetří finance nás všech. To je třeba si uvědomit, ale zas nemá cenu se tvářit, že je to teda
bezchybný a že jsou top služby. Ale třeba i výhoda Czech POINTu, pošta je prostě všude takže když
rychle něco potřebujete, tak víte, kam jít.
Jaké jsou podle Vás největší nedostatky eGovernmentu?
No celkově si myslím, že to všechno určitě přináší mnoho výhod, žejo. Jinak by to nebylo. Ale třeba
datovka je jako spíš dobrá věc no. Nadruhou stranu pro mě je to omezení, že musím prostě sledovat
nějakej ten systém, že prostě může dojít k opomnění, může nastat problém, kdyby to využíval třeba
nějakej předek a zemřel, tak jak se do toho dostat atd. Prostě je to elektronická komunikace, která
s sebou prostě nese svý nedostatky žejo. Můžu být třeba ze svého počítače nepřístupná, protože já
nevím. Se třeba zrovna stěhuju. A rázem tam přijde třeba nějakej důležitej dopis a já třeba budu
dočasně mimo no a třeba ty služby nebudu moct využít. To se prostě klidně může stát. Takže tím pádem
můžu opomenout lhůtu, která je a může se dostat i do problému. To je podle mě ta největší nevýhoda.
Využíváte eObčnaku?
No. Já, tak já jsem musela v srpnu, myslím, měnit občanku, takže no. eObčanka ano. Ta mi byla
nabídnuta, ale prostě, nevyužívám těch služeb sice jsem si o tom něco přečetla, ale zatím jsem
neshledala žádnou ze služeb, že by mi život usnadnila.
A co si myslíte, že by Vás motivovalo eObčanku začít využívat?
Kdyby eObčanka přinesla propojenost těch služeb, že třeba nebudu se muset furt přihlašovat
jednotlivě. Tak to má smysl, to bych o tom asi dost uvažovala no. To se mi teď dost nelíbí, že je to
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takový roztříštěný. To bych si pak klidně založila i další služby, třeba ten podpis, mě se nelíbí, jak to má
člověk totiž na deseti místech všechno.
Jak celkově hodnotíte služby eGovernmentu?
No. Jako pozitivně. Až na ty minusy, co jsem teda zmínila. A ještě teda mám takovou zkušenost s Czech
POINTem, to stálo taky zato. Nechala jsem si tam ověřit listinu, která měla ehm, jakoby plastický razítko
a oni to prostě okopírovali a pak mě ten úřad považoval za ten dokument ne ověřený ale za duplikát a
musela jsem to jít znovu ověřit. Takže to ta paní na poště naprosto nezvládla a měla jsem kvůli ní
spoustu vyřizování, místo toho, aby to bylo rychlejší.
Děkuji Vám za rozhovor
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Respondent 7
Respondent 7: muž, VŠ, zaměstnanec v soukromém sektoru
Jaké služby eGovernmentu využíváte nebo jste někdy využil?
Takže využívám datovou schránku, spolu s tím využívám elektronickej podpis. Potom v práci jsem taky
někdy využíval, nebo tam máme elektronickou pečeť, protože to je pro právnické osoby. Potom když
vezmi ty služby eGovernmentu, tak tam využívám, nebo využívám. Když prostě potřebuju, tak si zajdu
na Czech POINT.
Co konkrétně ze služeb Czech POINTu?
Nejčastěji ověření listin. Přemýšlím, někdy jsem tam využil i nějaký výpis z rejstříků, ale už přesně nevím
z jakého. A právě jsem si na Czech POINTu založil i datovou schránku, ale tak to byl jen jednorázovej
úkon, tak to nepočítám.
Jak dlouho vlastníte datovou schránku?
Datovou schránku využívám teďkon přibližně třetím rokem.
A z jakého důvodu jste si ji založil?
Ehm, založil jsem si ji z toho důvodu, že jsem jel do zahraničí na nějakej čas a potřeboval jsem být,
nechtěl jsem prostě, potřeboval jsem v kontaktu s veřejnou správou, respektive když by mně měla přijít
nějaká obsílka, tak aby mně nepřišla na poštu domů, ale abych to viděl. Což tedy považuji za velikou
výhodu tý datový schránky nebo eGovernmentu, protože se vůbec nemusím pohybovat na té mé
adrese, toho trvalého bydliště. A mohl jsem klidně na rok odjet do zahraničí a měl jsem jistotu, že nic
nepropásnu.
Co vás přimělo k založení elektronického podpisu? Ten jste si založil zároveň s datovou schránkou?
Elektronický podpis jsem používal už někdy v práci a už předtím jsem si ho zařídil. Celkově když jsem
komunikoval, tak jsem chtěl mít jistotu, že se nic tam nenabourá. Vím o jednom případě, u známého,
že měl problém potom v dokazování, že to nebyl on. Tak jsem si ji pro jistotu založil a vlastně teď u
důležitých dokumentů a emailů vkládám elektronický podpis. Takže je využíváte i pro komunikaci
mimo veřejnou správu? Joo všude, kde je potřeba. A i v práci hlavně. Datovou schránku používáte
jenom pro veřejnou správu? Ano osobně jenom pro veřejnou správu a v práci i jinak.
Bylo pro Vás snadné se zorientovat v nabídce těch podpisů?
No já jsem se tím nechtěl moc zaobírat, takže jsem se poradil v práci, kde už to vlastně kolegové někteří
měli. No, neměl jsem úplně energii, to zkoumat.
Máte osobní zkušenost s využíváním eObčanky?
eObčanku jsem si zřídil. Před třema měsícema. A co bylo důvodem k jejímu zařízení? Já jsem musel
měnit občanku. jsem si přečetl, co to všechno umí, nevím teda všechno. Ale beru to prostě zase jako
nějaký pokrok dopředu. Z důvodu, že vás zajímalo, co to obnáší? Jo. Já to prostě beru zase jako nějakej
krok kupředu. Protože třeba s datovou schránkou mám dobrý zkušenosti, tak pokud by mně to mělo
zas ušetřit čas trochu jinak, tak proč ne. Ale myslím si, že co jsem se dočetl o tom, tak ty možnosti
teprve přijdou. Ono to přineslo tu aplikaci, ale zatím to má dosti omezené funkce. Takže zatím to nějak
pravidelně nevyužíváte? Zatím jsem si to spíše pro srandu zkusil a čekám, co to přinese dál. A jak
eObčanku celkově hodnotíte? No určitě pozitivně a doufám, že v budoucnu budu ještě víc pozitivně.
Co považujete za největší přínos eGovernmentu?
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Za největší přínosy, tak jak už jsem říkal. Zejména to, že nemusím chodit na poštu nebo celkově úřady.
Nemusím se tam třeba s někým dohadovat, kdyby byli nějaký nepříjemný. A vlastně i oni jsou určitě
méně naštvaní třeba, protože je to přefiltrovaný. Takže to souvisí i s nějakou osobní negativní
zkušeností? No tak negativní, spíš každá někdy zažije nepříjemného úředníka. No jednou se mi stalo,
že došlo k nějakému komunikačnímu šumu a úřednice toho měla už asi nad hlavu, tak to trošku
neunesla, pak se do toho vmísili její kolegyně a ty ji vysvětlili, že nemá pravdu, což ji nepřidalo no, byla
to celkem nepříjemná situace. Pak ještě k těm přínosům, tak ty vidím také hodně v tom, že nemusím
sledovat nějaký úřední hodiny, stát na poště a tak, prostě si to vyřídím, kdy chci a kdy potřebuji. A
celkově ty služby si myslím, že šetří čas i těm úředníkům. A ještě vlastně jak jsou ty registry, jak si
úředníci sdílej ty informace. Tak to je určitě hodně dobrá věc, já když jsem se tedy stěhoval, tak jsem
musel stejný věci hlásit vícero úřadům, takže to zjevně mezery má, ale jinak věřím, že to tu práci
usnadní i tak. No a celkově si myslím, že tyhle věci mají smysl. Tak žijeme v 21. století, takže já jsem pro
všechny nové věci, navíc moderní technologie jsou součástí no všech, nebo aspoň těch mladších. A
s každou tou novou službou jsme zase o krok dále.
Zaznamenal jste i nějaké nedostatky související s eGovernmentem?
No jak už jsem říkal. Jako takový to vyměňování informací mezi těma úřadama by teda mohlo být dost
efektivnější, ale zas oproti dřívějšku, je to určitě lepší. Ale tak každej člověk si na všem něco najde. Ale
jinak tam vidím takové spíš obecné nevýhody. Protože celkově eGovernment je spíš pro mladší a takový
ty střední generace, ale pro ty starší prostě ne, ty ještě třeba neuměj s počítačem žejo. A ještě si
myslím, že tam jsou určitě velký bezpečnostní rizika, jak je to hodně na internetu. No a u datovek, to
ještě mnohem větší. Třeba když člověk přijde na úřad, tak je tam osobně, předloží občanku, má tam
fotku, rodný číslo, takže nějaká kontrola. Ale kdyby někdo zjistil údaje o datovce někoho jinýho, tak
tam prostě si nikdo neověřuje, o koho jde. Takže hlavně v oblasti IT bezpečnosti? Rozhodně.
Děkuji Vám za rozhovor
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