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1. Úvod 

Portál občana plní úlohu brány k jednotlivým elektronickým službám státu. Nutnost digitalizace 

veřejné správy vedla ke vzniku řady projektů, které bylo třeba propojit do jednoho místa, aby 

občan mohl s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány veřejné správy. 

Tento dokument poskytuje popis jednotlivých funkcionalit, které jsou k dispozici na stránkách 

Portálu občana. 

2. Přihlašovací stránka portálu 

Pro přístup na Portál občana je nutností přihlášení uživatele. Zvolený způsob přihlášení určuje 

i rozsah služeb, které jsou pro uživatele přístupné. Přihlašovací stránka Portálu občana je 

dostupná na adrese: 

 https://obcan.portal.gov.cz 

 

Obrázek 1 Přihlašovací stránka 

Nyní je nutné si zvolit způsob přihlášení. Znovu je potřeba připomenout, že volbou přihlášení 

je ovlivněn i rozsah přístupu k jednotlivým funkcionalitám. Blíže ke způsobům přihlášení 

v kapitole 2.1 Uživatel – občan. 

https://obcan.portal.gov.cz/
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Pokud jste se do Portálu občana dosud nepřihlašovali, můžete z odkazu Jak si zařídit přístup 

přejít na stránku chciidentitu.gov.cz, kde se dozvíte, které identifikační prostředky můžete 

využít, případně jak je získat. 

Pro práci s Portálem občana je využíván internetový prohlížeč a je vyžadován zapnutý 

JavaScript. Podporované prohlížeče jsou uvedeny v Prohlášení o přístupnosti, které lze 

zobrazit z odkazu ve spodní části přihlašovací stránky nebo po přihlášení do Portálu občana 

na stránce s kartou Profil. 

2.1. Uživatel – občan 

Uživatelem Portálu občana může být každý občan, který se přihlásí prostřednictvím některého 

z podporovaných identifikačních prostředků. Je možné využít následující možnosti přihlášení: 

• Občanský průkaz s čipem (eObčanka) 

• NIA ID (jméno, heslo a SMS) 

• Mobilní klíč eGovernmentu 

• Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s. 

• Účet mojeID 

• Bankovní identita 

• Datová schránka 

První tři varianty využívají účtu, který má uživatel vytvořený na Portálu národního bodu pro 

identifikaci a autentizaci resp. Národní identitní autority (NIA) na adrese identitaobcana.cz. 

Přihlášení je podmíněno udělením souhlasu (trvalého nebo jednorázového) s poskytnutím 

údajů podle podmínek používání prostředku pro elektronickou identifikaci. 

Čipová karta Starcos je identifikační prostředek vydaný společností První certifikační autorita, 

a.s. Pro přihlášení je nutná čtečka čipových karet a nainstalovaný ovládací software 

SecureStore, který je ke stažení na stránkách Podpory I.CA. 

Pro přihlášení prostřednictvím služby mojeID je nutné přidat k účtu bezpečnostní klíč a 

zpřístupnit služby veřejné správy podle návodu na webu provozovatele služby. 

Bankovní identita umožňuje použití přihlašovacích údajů a prostředků, které uživatelé 

používají k přístupu do internetového bankovnictví své banky. Počet bank, které tuto službu 

podporují, se průběžně rozšiřuje. 

Poslední možnost představuje přihlášení prostřednictvím Informačního systému datových 

schránek (ISDS). 

Z technických důvodů nelze pro přístup do Portálu občana použít zahraniční identifikační 

prostředek IIG – Internation ID Gateway. 

https://chciidentitu.gov.cz/
http://www.identitaobcana.cz/
https://info.identitaobcana.cz/podminky.aspx
https://www.ica.cz/Podpora
https://www.mojeid.cz/cs/proc-mojeid/pristup-ke-sluzbam-verejne-spravy/
https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/
https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/
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Obrázek 2 Možnosti přihlášení přes NIA 

Všechny možnosti přihlášení jsou nezávislé, ale pro plné využití všech služeb Portálu občana 

je doporučeno použít elektronický občanský průkaz nebo mobilní klíč a dále mít připojenou 

datovou schránku. 

2.1.1 Přihlášení pomocí eObčanky 

Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu s čipem (vydaným po 1. 7. 2018) 

umožňuje využívat největší část služeb poskytovaných Portálem občana. 

Aby bylo možné tuto metodu přihlašování využívat, je nutné mít u občanského průkazu 

aktivovanou funkci elektronické identifikace. Ve výchozím stavu je tato funkce neaktivní, lze ji 

ale aktivovat při převzetí nového občanského průkazu nebo kdykoliv později. 

Před použitím občanského průkazu je třeba provést několik přípravných kroků na počítači 

uživatele: 

• Instalovat obslužné aplikace ze stránek eObčanka - aplikace pro váš OP podle pokynů 

uvedených na těchto stránkách. 

• Připojit čtečku čipových karet – pokud čtečka není součástí zařízení. 

https://info.identitaobcana.cz/eop/
https://info.eidentita.cz/Download
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• Instalovat ovladače čtečky – podle pokynů výrobce čtečky (některé čtečky nevyžadují 

instalaci ovladačů nebo si operační systém dokáže ovladače vyhledat a instalovat 

automaticky). 

2.1.2 Přihlášení pomocí NIA ID 

K přihlášení je možné využít uživatelské jméno a heslo, které si uživatel zvolil při založení 

svého účtu na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. 

Aby mohl být tento identifikační prostředek použit k přihlášení na Portál občana, je nutné jej 

nejdříve aktivovat podle pokynů na stránce Aktivace identifikačního prostředku. 

Jedná se o dvoufaktorové ověření, kde vedle znalosti jména a hesla je nutné dokončit ověření 

zadáním SMS kódu, který je uživateli zaslán na zaregistrované mobilní telefonní číslo. Tento 

systémem vygenerovaný SMS kód je unikátní pro každé přihlášení. 

2.1.3 Přihlášení pomocí mobilního klíče 

Mobilní klíč eGovernmentu umožňuje jednoduché a rychlé přihlašování bez zadávání dalších 

ověřovacích kódů. K využití této metody je nutné mít nainstalovanou aplikaci mobilního klíče 

na svém mobilním zařízení (odkazy ke stažení naleznete na této stránce). 

Aplikace je shodná se stávající aplikací mobilního klíče ISDS – pokud již tuto aplikaci 

využíváte pro přihlašování k datovým schránkám, její aktualizací získáte možnost 

přihlašování také k Portálu občana prostřednictvím NIA. Pro připojení mobilního klíče na 

základě identity z ISDS postupujte podle tohoto návodu. 

Pokud již pro přihlášení prostřednictvím NIA využíváte jiný prostředek (eObčanka, NIA ID), 

proveďte připojení mobilního klíče tímto postupem. 

Po úspěšném připojení mobilního klíče k vašemu NIA účtu se můžete přihlásit k Portálu 

občana: 

• Spusťte na svém zařízení aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. 

• Přihlaste se do aplikace svým přístupovým heslem nebo otiskem prstu. 

• V aplikaci naskenujte zobrazený QR kód pro přihlášení. 

2.1.4 Přihlášení pomocí datové schránky 

Přihlášení je umožněno pouze těmto typům držitelů (oprávněných osob) datových schránek 

zřízených na žádost: 

• Fyzická osoba (FO) 

• Podnikající fyzická osoba (PFO) 

Dále lze využít některé typy datových schránek zřízených automaticky ze zákona: 

• Podnikající fyzická osoba – advokát (PFO_ADVOK) 

https://info.identitaobcana.cz/ups/UpsAktivace.aspx
https://info.identitaobcana.cz/download/
https://info.identitaobcana.cz/mep/VznikISDS.aspx
https://info.identitaobcana.cz/mep/VznikNB.aspx
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• Podnikající fyzická osoba – daňový poradce (PFO_DANPOR) 

• Podnikající fyzická osoba – insolvenční správce (PFO_INSSPR) 

• Podnikající fyzická osoba – statutární auditor (PFO_AUDITOR) 

Datové schránky právnických osob, např. firem, úřadů či škol, nelze pro přihlášení do Portálu 

občana využít. 

Z hlediska přístupu k funkcionalitám Portálu občana nezáleží na tom, jaký typ datové schránky 

uživatel použije k přihlášení. Podstatné je, jakou schránku má k Portálu občana připojenou 

(více např. v kap. 3.6.1 Žádosti o výpisy). 

 

Obrázek 3 Přihlášení pomocí datové schránky 

Přihlášení samotné odkazuje na Informační systém datových schránek (ISDS), který ověří 

uživatele pro Portál občana. Při prvním přihlášení je vhodné provést připojení datové schránky 

(více informací v kapitole 3.3 Datová schránka).  

Pro přístup k datové schránce je možné využít několik různých způsobů přihlašování, které 

ISDS nabízí. 

2.1.5 Odhlášení z Portálu občana 

Pokud jste v Portálu občana vyřídili vše potřebné a chcete z aplikace odejít, je nutné provést 

odhlášení. Odhlášení provedete pomocí tlačítka se symbolem šipky v pravém horním rohu 

stránky. 
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Obrázek 4 Tlačítko k odhlášení 

Pro bezpečné ukončení práce s Portálem občana je doporučeno zavřít i celé okno prohlížeče. 

Toto platí zejména po přihlášení do systému z veřejně přístupného počítače.  

Portál občana je z důvodu zabezpečení údajů vybaven mechanismem zajišťujícím 

automatické odhlášení uživatele po 30 minutách nečinnosti. Pět minut před automatickým 

odhlášením systém v dolním pásu upozorní na blížící se automatické ohlášení a nabídne 

uživateli návrat k práci v prostředí Portálu občana. 

 

Obrázek 5 Upozornění na neaktivitu 

Při odhlášení (není rozdíl mezi záměrným nebo automatickým odhlášením) se dostanete na 

odhlašovací stránku, která vás upozorní na nutnost zavření okna prohlížeče. Na této stránce 

je také tlačítko pro opětovné přihlášení, které vás přesměruje na přihlašovací stránku, 

zmíněnou v předchozí kapitole 2 Přihlašovací stránka portálu. 

 

Obrázek 6 Odhlašovací stránka  
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3. Prohlídka Portálu občana 

Po přihlášení se vám zobrazí karta Profil, která poskytuje rychlý přehled základních 

funkcionalit portálu. Hlavní nabídka je umístěna v horní části stránky, odkud je možné 

jednotlivé karty přepínat. Karty budou popsány v následujících kapitolách. 

 

Obrázek 7 Hlavní nabídka 

Symbol zvonečku slouží ke zobrazení přijatých oznámení (viz kapitola 3.7 Oznámení). Pro 

vstup do nastavení služeb (viz kapitola 3.8 Nastavení) slouží symbol ozubeného kolečka. 

Odhlásit se lze stisknutím symbolu se šipkou. 

Ve spodní části obrazovky je umístěn odkaz na Portál veřejné správy, jehož je Portál občana 

součástí. Dále je zde odkaz Podpora, který umožňuje odeslat požadavek na technickou 

podporu Portálu občana, stejně jako z přihlašovací obrazovky nebo z nabídky Nastavení (viz 

kapitola 3.8.5 Podpora). 

3.1. Profil 

Karta Profil je shrnutím informací z jednotlivých služeb, skládá se z několika sekcí a slouží pro 

získání rychlého přehledu. Zobrazený snímek ukazuje stav bez připojené datové schránky. 

 

Obrázek 8 Karta Profil bez datové schránky 



Příručka pro uživatele 

 

  11 / 57 

 
 

Po připojení datové schránky jsou zde zobrazovány také poslední datové zprávy ve formě 

jednoduchého webového e-mailového klienta. Dále zde mohou být zobrazeny náhledy 

aktuálně přijatých aplikačních oznámení.  

 

Obrázek 9 Karta Profil s datovou schránkou a oznámeními 

3.1.1 Moje údaje 

V této sekci je jako první zobrazena dlaždice Moje doklady, která poskytuje přístup k výpisu 

všech dokladů, které o občanovi vede státní správa. Dále jsou zobrazeny dlaždice vybraných 

systémů veřejné správy, které evidují nějaké údaje o občanovi. Z dlaždic je možné pomocí 

tlačítka Více informací přejít na zobrazení podrobností (viz 3.2 Údaje). 

 

Obrázek 10 Sekce Moje údaje 

3.1.2 Na úřad online 

Další sekce obsahuje přehled služeb propojených s Portálem občana. Služby jsou zobrazeny 

ve formě menších dlaždic, které je možné na kartě Profil přidávat nebo odebírat (viz kapitola 

3.8 Nastavení). 

Na každé dlaždici je umístěn symbol mřížky (v levém horním rohu) pro změnu jejího pořadí 

přetažením mezi ostatními dlaždicemi. Symbol křížku (v pravém horním rohu) dovoluje dlaždici 

z Profilu odebrat. Samotná dlaždice může obsahovat: 
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• Informace týkající se dané služby 

• Tlačítko Více informací pro zobrazení dalších informací (viz 3.2 Údaje) 

• Tlačítko Žádost o výpis pro podání žádosti o informace (viz 3.6 Podání) 

• Tlačítko Přejít na… pro přechod na stránky poskytovatele služby 

 

Obrázek 11 Sekce propojených služeb  

Uživateli, který se přihlásí prostřednictvím datové schránky, není u některých služeb 

umožněno přesměrování z dlaždice na stránky poskytovatele služby. Na dlaždici je v takovém 

případě uveden pokyn, že je třeba použít přihlášení přes Národní identitní autoritu (NIA). 

Pro vlastníka datové schránky existuje možnost si online založit a pomocí datové schránky 

aktivovat uživatelský účet na stránkách identitaobcana.cz. Uživatel se pak do Portálu občana 

přihlašuje prostřednictvím NIA zadáním svého jména a hesla, které si zvolil při založení účtu, 

a ověřovacího SMS kódu (viz 2.1.2 Přihlášení pomocí NIA ID). To mu umožnuje přecházet na 

ostatní portály bez nutnosti dalšího přihlašování a současně využívat služeb připojené datové 

schránky. 

3.2. Údaje 

Karta Údaje nabízí přístup k celé řadě informací, které o občanovi vedou systémy veřejné 

správy, napojené na Portál občana. 

3.2.1 Doklady 

V první obrazovce Doklady evidované státem jsou vypsány doklady, vedené o občanovi státní 

správou (občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz). U těchto dokladů je také možné si 

aktivovat zasílání upozornění na blížící se konec jejich platnosti (viz 3.8.3 Nastavení kontaktů 

a upozornění). Přímo z dlaždice Řidičský průkaz si můžete požádat o výměnu vašeho 

řidičského průkazu, pokud jeho platnost končí (viz 3.6.3 Žádost o vydání řidičského průkazu). 

https://info.identitaobcana.cz/ups/
http://www.identitaobcana.cz/
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Obrázek 12 Doklady evidované státem 

Dále je možné si do Portálu občana vložit i libovolné vlastní doklady (dokladem je dokument 

s nastavenou kategorií Doklad, podrobněji v kapitole 3.5 Dokumenty). Ty jsou pak zobrazeny 

na obrazovce Mnou pořízené doklady. 

3.2.2 Údaje pro komunikaci 

Na obrazovce Údaje pro komunikaci lze nastavit nebo upravit telefonní číslo a e-mailovou 

adresu, evidované na Portálu národního bodu (NIA). Jde o komunikační údaje, které budou 

dle vaší volby předávány poskytovatelům služeb a jsou určeny k doručování důležitých 

informativních oznámení. 

3.2.3 Registr obyvatel a registr osob 

Karta Údaje v těchto obrazovkách vypíše údaje z registru obyvatel nebo registru osob. Registr 

obyvatel obsahuje údaje o uživateli Portálu občana jako fyzické osobě. Registr osob poskytuje 

údaje o uživateli, který je podnikající fyzickou osobou. Tyto tzv. referenční údaje jsou přebírány 

a využívány orgány veřejné správy jako údaje zaručené, platné a v daný okamžik aktuální, bez 

nutnosti jejich ověřování. 

Dále zde naleznete skupinu informativních údajů, které nepatří mezi údaje referenční, ale 

můžete je do registrů sami zapisovat, měnit, případně je vymazat (podmínkou je přihlášení 

prostřednictvím Identity občana): 

• Kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa – volbou Upravit kontaktní údaje budete 

přesměrováni na obrazovku Kontaktní údaje (viz 3.8.3 Nastavení kontaktů a upozornění), 

kde můžete provádět změny svých kontaktů v registru obyvatel (pro fyzickou osobu) nebo 

registru osob (pro podnikatele).  
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• Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis – pomocí volby Přidat certifikát spustíte 

dialog výběru kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a import jeho veřejné 

části do registru obyvatel. Je nutné použít certifikát vázáný přímo na Vás jako fyzickou 

osobu. Jestliže vyberete certifikát, který užíváte pro služební účely v rámci organizace, 

neproběhne jeho validace úspěšně. 

Certifikát je možné nahrát pouze z úložiště, které to umožňuje. Pokud máte certifikát 

uložen na USB tokenu, čipové kartě nebo eObčance, je nutné v obslužné aplikaci zjistit 

sériové číslo certifikátu a následně na stránkách certifikační autority stáhnout veřejný klíč 

do souboru, který použijete pro nahrání certifikátu do registru prostřednictvím Portálu 

občana. V případě eObčanky použijte aplikaci Správce karty. 

  

Obrázek 13 Údaje z Registru obyvatel 

 

https://info.identitaobcana.cz/Download/
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Obrázek 14 Údaje z Registru osob 
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V případě nesrovnalostí je možné referenční údaje reklamovat. Samotný proces reklamace 

následně řeší vždy zdroj příslušného údaje, kterým je jeho editor. U podnikajících fyzických 

osob často za evidenci základních údajů zodpovídá jeden editor (rejstříkový soud, 

živnostenský odbor obce apod.) a za doplňkové údaje např. o datové schránce zodpovídá jiný 

editor (Ministerstvo vnitra). Některé údaje také mohou mít více možných editorů, pak budete 

vyzváni k výběru editora, u kterého chcete údaj reklamovat. Případně můžete svůj požadavek 

popsat volným textem a reklamaci odeslat bez určení editora. 

 

Obrázek 15 Reklamace údajů z Registru osob 
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Obrázek 16 Výběr editora reklamovaných údajů 

3.2.4 Katastr nemovitostí 

Položka Katastr nemovitostí umožňuje zobrazení vybraných údajů týkajících se vlastnictví 

parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a práv stavby, evidovaných v katastru 

nemovitostí. 

 

Obrázek 17 Údaje z KN 
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Údaje jsou členěny podle čísla listu vlastnictví. Kliknutím na tlačítko Zobrazit detail se otevře 

stránka se základní informací přímo v aplikaci ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí. Pro 

zobrazení vlastníků a účastníků řízení je ale vyžadováno zadání zobrazeného kódu nebo 

přihlášení prostřednictvím Identity občana (jedná se o opatření proti vytěžování dat 

automatizovanými prostředky). 

 

Obrázek 18 Informace z aplikace ČÚZK 

Jako uživatel přihlášený na Portálu občana můžete pro zobrazení úplné sady informací využít 

odkaz na tlačítku Přejít na Můj katastr, kterým budete přesměrováni na stránku Můj katastr 

s těmito sekcemi: 

• Listy vlastnictví obsahující nemovitosti, které vlastníte nebo spoluvlastníte 

• Listy vlastnictví obsahující nemovitosti, ke kterým máte jiné věcné právo 

• Nesoulady evidované u nemovitostí, které vlastníte nebo spoluvlastníte 

• Seznam řízení (zobrazují se řízení od roku 2013) 

3.2.5 Registr řidičů 

Položka Registr řidičů obsahuje řadu informací týkajících se řízení motorových vozidel. 

Základní informace jsou zobrazeny přímo na jednotlivých dlaždicích, doplňkové informace se 

zobrazí po stisknutí tlačítka Více informací: 

• Řidičský průkaz – číslo a datum platnosti dokladu, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k 

řízení motorových vozidel. Zobrazuje se vždy poslední doklad bez ohledu na platnost. 

Může obsahovat také informaci o zadržení/odevzdání dokladu. Přímo z dlaždice si můžete 

požádat o výměnu vašeho řidičského průkazu, pokud jeho platnost končí (viz 3.6.3 Žádost 

o vydání řidičského průkazu). 

• Řidičské oprávnění – skupiny motorových vozidel nebo jízdních souprav (vymezené 

zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), pro které je řidičské 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/PrihlaseniNIA/MujKatastr.aspx
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=%20361/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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oprávnění platné. Dále informace o omezení/podmínění řidičského oprávnění vyjádřené 

harmonizovanými kódy. 

• Profesní způsobilost – číslo a datum platnosti dokladu (průkaz profesní způsobilosti nebo 

řidičský průkaz), jímž se prokazuje profesní způsobilost k řízení motorových vozidel. 

Také údaj o skupinách, pro které je profesní způsobilost platná. 

• Bodové hodnocení – aktuální stav odebraných trestných bodů a datum jejich poslední 

změny, možnost zobrazení historie změn bodů včetně důvodů. Kliknutím na tlačítko Žádost 

o výpis je možné požádat o výpis z bodového hodnocení řidiče. 

• Přestupky – údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích, s možností zobrazení historie přestupků a souvisejících 

informací o sankcích a trestných bodech. 

• Zákaz řízení motorových vozidel – údaje o uložených zákazech činnosti spočívajících v 

zákazu řízení motorových vozidel. 

• Důvody pozbytí řidičských oprávnění – údaje o dočasných blokacích řidičských oprávnění. 
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Obrázek 19 Údaje z registru řidičů 

3.2.6 Registr silničních vozidel 

Tato funkcionalita poskytuje údaje evidované v Registru silničních vozidel o vámi vlastněných 

nebo provozovaných vozidlech, a to jak v současnosti, tak i v minulosti. 

V základním přehledu najdete výpis vozidel s uvedením nejdůležitějších údajů. Může být 

zobrazen ve formě dlaždic nebo seznamu, pokud obsahuje více položek. Přehled je rozdělen 

na sekce Aktuální (záznamy o aktuálně registrovaných vozidlech) a Historie (záznamy vozidel 

z minulosti). 
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Obrázek 20 Základní přehled vozidel 

V záhlaví přehledu je k dispozici pole pro vyhledávání vozidel podle registrační značky nebo 

modelu (tzn. tovární značky a obchodního označení). 

Dále je zde tlačítko s ikonou Nastavení, kterým je možné si zobrazit a opět skrýt filtr pro zadání 

parametrů k omezení výběru zobrazených vozidel: 

• Status – hodnoty Vše, Provozované, Vyřazené, Zánik, Vývoz 

• Vztah k vozidlu – hodnoty Vše, Vlastník, Provozovatel, Vlastník/provozovatel 

• Období od, Období do – výběr je třeba potvrdit tlačítkem Potvrdit období, které se zobrazí 

po vložení údajů 

Pokud je přihlášený uživatel Portálu občana podnikající fyzickou osobou (PFO), je zde ještě 

přepínač typu subjektu, pro který mají být vozidla zobrazena – Fyzická osoba nebo Podnikající 

fyzická osoba. 

 

Obrázek 21 Možnosti omezení výběru vozidel 
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Poznámka: Jestliže Registr silničních vozidel obsahuje velké množství záznamů (více než 

100) o vozidlech se vztahem k vaší osobě, není z technických důvodů možné zobrazit je 

všechny najednou. Je proto nutné omezit jejich počet vhodným nastavením období, za které 

budou údaje zobrazeny – k tomu vám bude zobrazen filtr, v němž jsou pole Období od a 

Období do předvyplněna aktuálním datem. 

 

Obrázek 22 Zobrazení velkého počtu vozidel 

Ke každému vozidlu ze základního přehledu je možné získat výpis podrobných informací 

pomocí tlačítka Více informací na dlaždici, případně kliknutím na řádek vybraného vozidla ve 

zobrazeném seznamu. 

Podrobnosti k vozidlu jsou zobrazeny v pravé části okna v záložkách Podrobné informace a 

Doklady a stav. Ty jsou členěny do rozbalovacích sekcí, jejichž rozkliknutím lze zobrazit 

požadovaná technická data vozidla a související údaje. Veškeré informace jsou platné k 

poslednímu dni zobrazovaného období, kdy byl uživatel vlastníkem nebo provozovatelem 

vozidla. V případě, že dojde ke změně údajů v Registru silničních vozidel, zobrazí se 

aktualizované údaje v Portálu občana až následující den po provedení této změny. 

V další záložce Technické prohlídky je k dispozici odkaz pro zobrazení seznamu technických 

prohlídek vozidla na stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME), včetně 

zjištěných hodnot na počítadle ujeté vzdálenosti vozidla. Pomocí tlačítka Detail prohlídky je 

možné zobrazit výsledek prohlídky a případné zjištěné závady. 



Příručka pro uživatele 

 

  23 / 57 

 
 

 

 

Obrázek 23 Podrobné informace o vozidle 

 

Obrázek 24 Informace o technických prohlídkách 
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3.2.7 Registr živnostenského podnikání 

Položka Registr živnostenského podnikání obsahuje informace týkající se podnikatelské 

činnosti daného subjektu. Kliknutím na tlačítko Výpis subjektu se otevře stránka s výpisem 

údajů zapsaných v živnostenském rejstříku. 

3.2.8 Zdravotnická dokumentace 

Prostřednictvím položky Zdravotnická dokumentace může občan získat elektronický výpis ze 

své zdravotnické dokumentace od poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou připojeni k 

Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví. Z připojeného odkazu je možné 

zobrazit přehled aktuálně připojených poskytovatelů. 

Výpis ze zdravotnické dokumentace má formu tzv. pacientského souhrnu, což je 

standardizovaný dokument, obsahující základní údaje o zdravotním stavu a poskytnutých 

zdravotních službách. Tento soubor údajů o pacientovi může být elektronicky sdílen mezi 

poskytovateli zdravotních služeb v členských státech Evropské unie. 

 

Obrázek 25 Zdravotnická dokumentace 

3.2.9 Kde o mně stát vede údaje 

Poslední položkou je přehled agendových informačních systémů a agend, které vedou údaje 

o přihlášeném občanovi a které se současně zaregistrovaly k aktualizaci údajů při každé jejich 

změně. Kliknutím na tlačítko Více informací se zobrazí podrobnosti o zvolené agendě. 
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Obrázek 26 Kde o mně stát vede údaje 

3.3. Datová schránka 

Připojením datové schránky se rozšiřují možnosti Portálu občana o doručování a odesílání 

zpráv či dokumentů. Z hlediska identifikace uživatele se ale jedná o nižší úroveň záruky, než 

poskytuje např. použití eObčanky. 

V případě nepřipojené datové schránky se při procházení na místech, kde je využíván přístup 

do datové schránky, zobrazuje oznámení o nepřipojené schránce. Aby uživatel získal přístup 

do schránky, musí si účet své datové schránky přidat do Portálu občana (viz kapitola 3.3.2 

Připojení datové schránky). 

Uživatel bez datové schránky si zde může datovou schránku zřídit bez osobní návštěvy 

kontaktního místa Czech POINT. Podmínkou je ale přihlášení prostřednictvím NIA portálu 

identitaobcana.cz s využitím některého z nabízených prostředků. 

Odkaz Více informací zobrazí stránku s informacemi o prostředcích elektronické identity, jimiž 

je možné přistupovat ke službám státu, včetně postupů, jak si tyto prostředky zřídit. 

https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka
http://www.identitaobcana.cz/
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Obrázek 27 Nepřipojená datová schránka 

3.3.1 Založení datové schránky 

Uživatel přihlášený prostřednictvím NIA je pomocí volby Založit datovou schránku 

přesměrován do klientského portálu datových schránek, který se otevře v samostatném okně 

prohlížeče. 

Zde si uživatel (po případném udělení souhlasu s poskytnutím údajů) může zřídit schránku 

fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby (pokud ještě schránku daného typu nemá) na 

základě údajů vedených o něm v Registru obyvatel nebo v Registru osob. 
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Obrázek 28 Klientský portál ISDS 

Po úspěšném zřízení je uživatel přesměrován do nové schránky. Schránku je ale nutné ještě 

připojit v okně Portálu občana pomocí volby Připojit nově vytvořenou schránku. 

3.3.2 Připojení datové schránky 

Uživatel s datovou schránkou fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby je použitím volby 

Přidat datovou schránku přesměrován na přihlašovací stránku ISDS, která se zobrazí přímo 

v okně Portálu občana. Zde si uživatel může zvolit způsob přihlášení a zadat přístupové údaje 

ke své datové schránce. 

 

Obrázek 29 Přihlašovací stránka ISDS 
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Pro přihlášení prostřednictvím NIA je nutné použít přesměrování na portál identitaobcana.cz. 

Po provedení přihlášení je uživateli zobrazen seznam jeho datových schránek. Uživatel zvolí 

příslušnou schránku a na další obrazovce je požádán o udělení souhlasu s využitím přístupu 

k datové schránce a předáním informací o datové schránce a uživateli Portálu občana. 

Když uživatel udělí souhlas, je přesměrován zpět do Portálu občana, kde vyčká na připojení 

datové schránky. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se okno s informacemi o datové 

schránce (viz 3.8.2 Nastavení datové schránky). 

Poznámka: Uživatel, který je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické 

osoby má možnost jako oprávněná osoba připojit si zpřístupněnou datovou schránku této 

právnické osoby zřízenou na žádost nebo zapsanou v obchodním rejstříku. Schránku lze v 

Portálu občana využít kromě elektronické komunikace také pro založení elektronické petice 

jménem právnické osoby nebo podání žádosti o osvědčení digitálního úkonu, který byl učiněn 

za právnickou osobu. 

Je možné si v Nastavení připojit několik datových schránek fyzických osob, podnikajících 

fyzických osob nebo právnických osob a získat tak přístup ke všem schránkám bez nutnosti 

opětovného přihlašování. 

3.3.3 Odebrání datové schránky 

Odebrání připojené datové schránky je možné provést v Nastavení po výběru požadované 

schránky tlačítkem Odebrat datovou schránku. 

V případě problémů s připojením datové schránky v Portálu občana je možné datovou 

schránku v Nastavení odebrat a znovu připojit. 

3.3.4 Práce s datovými zprávami 

Karta Datová schránka je po přidání do Portálu občana v provedení, které se blíží webovým 

e-mailovým klientům. Nabízí obvyklé funkce čtení, vytváření a odesílání datových zpráv. Práce 

v ní je intuitivní a uživatelsky přívětivá. 

http://www.identitaobcana.cz/
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Po prvním otevření je zobrazení nastaveno do režimu konverzací, v němž jsou zprávy 

automaticky seskupovány podle dostupných atributů (číslo jednací, spisová značka, předmět). 

V záhlaví každé konverzace jsou uvedeny obě protistrany a počet zpráv v konverzaci. 

Nabídka doručených, odeslaných a archivovaných (viz kapitola 3.3.5 Archivace datových 

zpráv) zpráv se zobrazí po přepnutí tlačítka Vypnout konverzace dole v levém sloupci. 

V základním zobrazení vidíte výpis datových zpráv. Zde je u každé zprávy uvedeno datum 

jejího dodání do datové schránky, po doručení zprávy (přihlášením uživatele nebo fikcí) pak 

Obrázek 30 Datová schránka – zobrazení konverzací 

Obrázek 31 Datová schránka – základní zobrazení 
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datum doručení. Ve zprávách je možné vyhledávat podle řady atributů (předmět, odesílatel, 

příjemce, číslo jednací, spisová značka, ID schránky nebo ID zprávy). 

Kliknutím na zprávu si zobrazíme její detaily: 

• Údaje o odesilateli, adresátovi, datum a čas dodání a doručení 

• Doplňkové údaje – čísla jednací, spisové značky apod. 

• Přílohy, které tvoří vlastní obsah datové zprávy 

   

Obrázek 32 Zobrazení datové zprávy 

Přílohy si můžete samostatně uložit do sdíleného úložiště dokumentů (viz kapitola 3.5 

Dokumenty) nebo kliknutím na název přílohy stáhnout přímo na disk počítače. 
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Obrázek 33 Psaní nové zprávy 

Při psaní nové zprávy je vždy nutné zadat předmět, vyhledat a zvolit adresáta zprávy. Text 

zprávy lze vyplnit ručně nebo vložit jako přílohu. Pokud zadáme text ručně, vloží se do souboru 

ve formátu PDF/A, který bude připojen k vytvářené zprávě. 

Uživatel má dále možnost zadat doplňkové údaje: Do vlastních rukou, Přidat identifikaci 

odesílatele, Čísla jednací, Spisové značky. 
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Datové zprávy je umožněno zdarma odesílat pouze orgánům veřejné moci a úřadům veřejné 

správy. Odesílání datových zpráv fyzickým, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým 

osobám je zpoplatněno. Potřebný kredit je možné si navýšit z odkazu Nabít kredit, který 

uživatele přesměruje na Kreditní systém datových schránek. 

Pomocí odkazu Nastavení se dostanete přímo do nastavení datové schránky (viz 3.8.2 

Nastavení datové schránky). 

3.3.5 Archivace datových zpráv 

Datové zprávy jsou po 90 dnech od dodání nebo odeslání z datové schránky vymazány, proto 

může být užitečné stáhnout a uložit si zprávu do souboru ve formátu ZFO. K otevírání datových 

zpráv uložených v tomto formátu slouží aplikace FormFiller. Její instalace je volně ke stažení 

na stránce Software602 – FormFiller. Pro správnou funkci je třeba používat aktuální verzi. 

Aktualizaci můžete provést přímo z prostředí aplikace volbou menu O programu – Kontrola 

verze. 

Jinou možností je využití služby archivace zpráv. Ta zajistí uchování zpráv po neomezeně 

dlouhou dobu v již zmíněném sdíleném úložišti. Služba je nabízena zdarma a slouží pouze 

jako úložiště. Tato služba není plnohodnotnou alternativou placené služby Datový trezor 

nabízené Českou poštou, neumožňuje prodlužování platnosti časových razítek a automatické 

prodlužování platnosti zpráv. Službu archivace datových zpráv v Portálu občana lze využít 

těmito způsoby: 

• Automatická archivace – bez zásahu uživatele jsou pravidelně archivovány všechny přijaté 

a odeslané zprávy. Zapíná se v nastavení schránky přepínačem Automaticky archivovat 

datové zprávy. 

o Pro informování o příchozích datových zprávách doporučujeme nastavit si zasílání 

upozornění v menu Nastavení - Upozornění - Datové schránky, protože 

automaticky archivované zprávy jsou považovány za doručené se všemi z toho 

plynoucími důsledky. 

o Pokud po čase dojde k zaplnění sdíleného úložiště, obdrží uživatel upozornění 

s doporučením, aby si uvolnil místo v úložišti (za podmínky nastavení e-mailové 

adresy, popř. telefonního čísla v menu Nastavení – Kontaktní údaje). Neučiní-li tak, 

může přijít o některé zprávy, které budou odstraněny ze schránky, aniž mohly být 

archivovány. 

• Hromadná archivace – jednorázově jsou archivovány všechny zprávy nacházející se v 

datové schránce. Provede se pomocí volby Archivovat zprávy, která je skryta pod tlačítkem 

se symbolem tří teček v levém menu (pod názvem schránky). Hromadná archivace je 

k dispozici pouze při vypnuté automatické archivaci (jde o duplicitní funkcionality). 

• Archivace jednotlivých zpráv – přesune do archivu vždy pouze jednu konkrétní zprávu. 

Provede se pomocí tlačítka Archivovat ve zobrazené zprávě. 

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/
https://www.datoveschranky.info/aditivni-sluzby/datovy-trezor
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Zprávy v archivu je možné hromadně vymazat. Nejdříve je třeba vybrat zprávy pomocí volby 

Hromadné mazání, která je umístěna pod tlačítkem se symbolem tří teček v záhlaví seznamu 

archivovaných zpráv. Následně lze provést jejich smazání tlačítkem Smazat vybrané. 

Smazat je ale možné pouze zprávy, které již byly systémem odstraněny z datové schrány, tzn. 

zprávy starší než 90 dnů. 

Smazané zprávy jsou přesunuty do Koše, odkud jsou odstraněny po dalších 30 dnech. Pro 

okamžité uvolnění místa ve sdíleném úložišti (např. pokud došlo k zaplnění úložiště během 

automatické archivace zpráv), je proto nutné provést ještě jejich odstranění z Koše. 

3.4. Kalendář 

 

Obrázek 34 Karta Kalendář 

Kalendář obsahuje termíny platnosti dokladů (pouze pro doklady vedené státem), k nimž má 

uživatel možnost si zapnout zasílání upozornění (viz 3.8.3 Nastavení kontaktů a upozornění). 

Přímo z události, která informuje o konci platnosti řidičského průkazu si můžete požádat o 

výměnu vašeho řidičského průkazu, pokud jeho platnost končí (viz 3.6.3 Žádost o vydání 

řidičského průkazu). 

Kromě toho umožňuje uživateli vkládat vlastní události, jejichž funkčnost je rozšířena o 

oznámení generovaná Portálem občana, která mohou upozorňovat na různé termíny. 
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Obrázek 35 Vytvoření události v kalendáři 

Přidání události probíhá přes standartní vstupní formulář s důrazem na co největší 

uživatelskou přívětivost. Povinnou položkou je zde Název (v případě nevyplnění se vypíše 

upozornění „Hodnota je povinná“), ostatní položky mohou být uloženy prázdné nebo 

předvyplněné. 

Připomenutí lze zaslat na nastavené telefonní číslo nebo e-mailovou adresu (viz 3.8.3 

Nastavení kontaktů a upozornění) jako běžnou zprávu, případně ve formátu iCal, což vám 

umožní vytvořit si událost v jiném (externím) kalendáři. Můžete si zvolit, jak dlouho před 

událostí chcete být upozorněni. 

3.4.1 Zobrazení osobního daňového kalendáře 

Kalendář na Portálu občana umožňuje získat přehled také o daňových povinnostech. 

Podmínkou je, aby si uživatel jako daňový subjekt (fyzická nebo podnikající fyzická osoba) 

aktivoval svoji Daňovou informační schránku plus (DIS+). To lze provést po přihlášení do 

Online finančního úřadu s využitím podporovaných prostředků elektronické identity. Data 

z uživatelova Osobního daňového kalendáře (ODK), který vede Finanční správa ČR, budou 

v Portálu občana k dispozici do 48 hodin po aktivaci. 

Ve svém kalendáři na Portálu občana najde uživatel následující typy daňových událostí (v 

rozsahu od 1 měsíce zpětně do 12 měsíců v budoucnosti): 

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis
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• Termíny pro placení záloh na daň silniční, daň z příjmů ze závislé činnosti a odvod daně 

vybírané srážkou 

• Termíny pro podání nebo pro splnění výzvy 

• Termíny splatnosti daňové povinnosti (včetně záloh na daně z příjmů) 

Do Portálu občana se nepřenášejí termíny obecného daňového kalendáře. Pokud tedy uživatel 

nemá ve svém Osobním daňovém kalendáři (je dostupný pomocí Online finančního úřadu 

v Daňové informační schránce plus) evidované žádné z výše uvedených typů daňových 

událostí, nenalezne informace o nich ani v kalendáři na Portálu občana. 

Kromě popisu konkrétní daňové povinnosti, určení finančního úřadu a územního pracoviště 

obsahuje každá událost také informaci o stavu: 

• Nesplněno – daňová povinnost zatím nebyla splněna 

• Splněno dle uživatele – může si nastavit sám uživatel v DIS+, pokud již danou povinnost 

splnil (např. zadal příkaz k úhradě) 

• Splněno dle FÚ – je doplňováno automaticky (např. po přijetí prostředků a spárování 

platby na straně finančního úřadu) 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že načtení daňových událostí z ODK probíhá při přihlášení 

uživatele do Portálu občana, nejsou případně změny jejich stavu k dispozici okamžitě, ale 

aktualizují se až po dalším přihlášení. 

U některých událostí je k dispozici také odkaz, který uživateli umožní splnění konkrétní daňové 

povinnosti v Online finančním úřadu (např. vyplnění a odeslání příslušného elektronického 

formuláře). 

 

Obrázek 36 Daňové události v kalendáři 

3.5. Dokumenty 

Karta Dokumenty je úložištěm pro dokumenty všeobecného charakteru, ale je možné 

jednoduše z tohoto umístnění dokumenty odesílat jako přílohu datové zprávy. 

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis
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Při ukládání je nutné vyplnit název dokumentu, dále je možné vybrat soubor přetažením do 

okna nebo výběrem z adresáře a nastavit jeho kategorii výběrem z rozbalovacího seznamu 

nebo zadáním vlastní kategorie (přednastaveny jsou kategorie Doklad a Podání). Název 

dokumentu slouží pro identifikaci a vyhledávání, nemá souvislost s názvem vloženého 

souboru.  Při ukládání je možné vymezit ještě platnost dokumentu a doplnit vlastní komentář. 

Poznámka: Nastavení platnosti dokumentu nevytvoří automaticky žádné oznámení o jeho 

platnosti. Pokud například chcete být informováni o končící platnosti vlastního dokladu 

(podobně jako u dokladů vedených státem), je nutné vytvořit si v kalendáři separátní událost 

s nastaveným připomenutím tohoto termínu (viz 3.4 Kalendář). 

Přehled umožňuje zobrazení všech dokumentů s možností filtrování podle zdroje (ručně 

vložené uživatelem nebo pocházející z datových zpráv a podání), případně podle kategorie. 

Volbou dokumentu se zobrazí jeho náhled a nabídka dalších akcí – stažení na disk počítače, 

odeslání v příloze datové zprávy, úprava, smazání. 

Smazané dokumenty jsou nejprve přesunuty do koše, z něhož je lze obnovit, dokud nebudou 

trvale odstraněny (viz kapitola 3.8.4 Koš). 

3.5.1 Sdílené úložiště 

Každý uživatel Portálu občana má přiděleno sdílené úložiště o kapacitě 1 GB, které slouží 

k časově neomezené archivaci jeho dat – dokumentů a archivovaných datových zpráv. 

Informace o aktuálním využití úložiště je zobrazena na kartách Dokumenty, Datová schránka 

a Nastavení. 

Obrázek 37 Karta Dokumenty 
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Pokud dojde k zaplnění sdíleného úložiště z 80 % nebo 100 %, obdrží uživatel automatické 

upozornění. Podmínkou je ale nastavení e-mailové adresy, popř. telefonního čísla v menu 

Nastavení – Kontaktní údaje. 

3.6. Podání 

 

Obrázek 38 Karta Podání 

3.6.1 Žádosti o výpisy 

Na kartě Podání lze z nabídky Žádosti o výpisy snadno získat úřední výpisy, a to bez dlouhého 

vyplňování formulářů. Žádosti jsou již předvyplněné údaji o přihlášeném občanovi (popřípadě 

je nutné zvolit správné údaje při připojení více datových schránek) a vyplňují se pouze údaje, 

které nesouvisí s žadatelem.  

Seznam výpisů je kompletní, z toho důvodu můžou být některé výpisy nedostupné pro určitý 

typ (držitele) datové schránky. Portál občana umožnuje uživatelům připojit si více datových 

schránek (kap. 3.3.2 Připojení datové schránky). Pokud občan vlastní například datovou 

schránku fyzické osoby a datovou schránku podnikající fyzické osoby, může si připojit oba 

typy datové schránky povolené pro práci v Portálu občana a využít tak kompletní seznam 

výpisů. 

Pro uživatele nevlastnící datovou schránku nebo potřebný typ datové schránky postupně 

rozšiřujeme nabídku výpisů, které je možné si obstarat i bez datové schránky. Nyní je takto 

v Portálu občana umožněno si zažádat a obdržet Výpis z Rejstříku trestů online službou a 

Neveřejný výpis z živnostenského rejstříku. 
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3.6.2 Další podání 

Druhou položkou na kartě je Další podání. Zde můžete prostřednictvím předvyplněného 

formuláře Podání žádosti o informace formálně požádat o libovolnou informaci, kterou jsou 

stát, resp. jednotlivé orgány veřejné moci povinny podle znění zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím sdělit. Povinnost zveřejnění se nevztahuje na utajované 

informace, obchodní tajemství apod. (viz detailní omezení v zákoně). Dotázaný úřad však 

musí na vaši žádost v každém případě odpovědět do 15 dnů a v případě neposkytnutí 

informací své odmítnutí zdůvodnit. 

Formulář Trestní oznámení můžete použít k oznámení o nenávistném obsahu na internetu 

podle § 59 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 

Rovněž můžete požádat o vystavení Potvrzení o studiu na střední, vyšší odborné, vysoké 

škole nebo konzervatoři jako její student, absolvent, případně osoba, která studium ukončila. 

Jedná se o obecné potvrzení, sloužící jako doklad pro úřady, zaměstnavatele a jiné instituce. 

Nelze jej použít jako zvláštní potvrzení vyžadované např. Českou správou sociálního 

zabezpečení nebo Úřadem práce. 

Pokud jste vůči některému orgánu veřejné moci učinili úkon digitální cestou (prostřednictvím 

Portálu občana, datovou schránkou, podepsaným e-mailem apod.), máte dle § 5 zákona 

č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, nárok na elektronické osvědčení tohoto úkonu. Na 

dotyčný úřad se můžete obrátit prostřednictvím Žádosti o osvědčení digitálního úkonu, kterou 

odešlete s využitím datové schránky fyzické, podnikající fyzické nebo právnické osoby (podle 

toho, za jakou osobu jste úkon prováděli). 

3.6.3 Žádost o vydání řidičského průkazu 

Tento formulář můžete využít pro podání žádosti o výměnu řidičského průkazu, pokud vám 

končí platnost starého řidičského průkazu a pokud nechcete měnit vaše osobní údaje, nebo 

průkaz nepotřebujete vyřídit expresně. O nový řidičský průkaz můžete zažádat, pokud: 

• máte v Portálu občana připojenou datovou schránku fyzické osoby, 

• platnost vašeho stávajícího řidičského průkazu končí za maximálně 90 dní nebo již 

skončila, 

• nepotřebujete změnit některý z osobních údajů uvedených na řidičském průkazu, 

• nechcete si řidičský průkaz vyřídit expresně, 

• žádost není spojena se správním poplatkem ani s dokládáním dalších dokumentů ze 

strany žadatele, 

• nedošlo k pozbytí, odnětí či pozastavení vašeho řidičského oprávnění, 

• nebyl vám zadržen řidičský průkaz, 

• nebyl vám udělen zákaz řízení motorových vozidel, 

• nežádáte o výměnu průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Ve formuláři pouze vyplníte místo, kde odevzdáte starý řidičský průkaz a vyzvednete si nový. 

Doporučujeme také překontrolovat své údaje včetně fotografie a podpisu. Pokud nebude 
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fotografie, podpis nebo jiný údaj odpovídat, nebude možné vám řidičský průkaz vydat. 

V takovém případě navštivte úřad jakékoliv obce s rozšířenou působností (nemusíte se řídit 

místem vašeho trvalého bydliště) a údaje společně s pracovníkem úřadu opravte. 

Pokud chcete, aby vám úřad zasílal upozornění o změnách stavu vaší žádosti (schválení, 

možnost vyzvednutí nového průkazu, případně zamítnutí), dejte při jejím vyplňování souhlas 

s poskytnutím kontaktních údajů. Máte možnost volby e-mailu a telefonního čísla. Přímo 

v Portálu občana naleznete informace o žádosti v sekci Moje podání (viz dále v kap.3.6.7). 

3.6.4 Žádost o vydání voličského průkazu 

Jste-li volič, který nechce nebo nemůže hlasovat ve volební místnosti v místě svého trvalého 

pobytu (případně u zastupitelského úřadu v zahraničí, kde jste zapsáni do zvláštního seznamu 

voličů), můžete požádat o voličský průkaz k volbám, které jsou aktuálně vyhlášené a jsou 

uvedeny ve formuláři na Portálu občana. K podání žádosti musíte mít v Portálu občana 

připojenou svoji datovou schránku fyzické osoby. 

Žádost o voličský průkaz se může týkat následujících druhů voleb: 

• Volby do Poslanecké sněmovny 

• Volby do Senátu (2 kola) 

• Prezidentské volby (2 kola) 

• Volby do krajských zastupitelstev 

• Volby do Evropského parlamentu 

Pro volby do obecních zastupitelstev (komunální volby) se voličské průkazy nevydávají. 
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Obrázek 39 Žádost o vydání voličského průkazu 

Po výběru druhu voleb si v případě dvoukolových zvolíte i konkrétní kolo voleb, dále můžete 

poskytnout kontaktní údaje pro případnou komunikaci a jestliže dlouhodobě žijete v zahraničí 

a jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, vyberete také příslušný 

stát. Následuje volba způsobu převzetí voličského průkazu: 

• Zaslání poštou na adresu trvalého pobytu 

• Zaslání poštou na jinou adresu 

• Vyzvednutí na úřadu dle místa trvalého pobytu 

• Vyzvednutí na úřadu v zahraničí (pouze pro volby do sněmovny a prezidentské) 

Vyzvednout voličský průkaz na úřadu může buď žadatel osobně nebo jím zplnomocněná 

osoba. Pro tento případ je k dispozici ke stažení plná moc předvyplněná údaji o žadateli. 

Během vyplňování formuláře je kontrolováno, zda jsou splněny podmínky pro podání žádosti 

k vybranému druhu voleb (např. státní příslušnost, věk a svéprávnost, termín pro podání 

žádosti). Pokud je vše splněno, můžete žádost o vydání voličského průkazu odeslat. Po podání 

žádosti se ve vašem kalendáři vytvoří událost s termínem voleb. V závislosti na nastavení 

upozornění v Portálu občana budete dostávat také upozornění týkající se vyzvednutí vašeho 

voličského průkazu. 

3.6.5 ePetice 

Pod položkou ePetice získáte přístup k přehledu elektronický petic, který obsahuje: 

• Petice založené jinými subjekty, u nichž právě probíhá sběr podpisů. 
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• Vámi vytvořené petice, které můžete založit buď pod vlastním jménem nebo za 

právnickou osobu (firmu, spolek apod.), pokud jste členem jejího statutárního orgánu. 

V přehledu můžete přepínat mezi zobrazením všech, pouze vámi podepsaných nebo vámi 

založených petic. Můžete také vyhledávat podle názvu, zakladatele nebo adresáta petice, 

případně filtrovat výpis petic podle datumu jejich zveřejnění. 

 

Obrázek 40 Přehled petic 

Kliknutím na petici se zobrazí detailní informace o petici včetně aktuálního počtu osob, které 

již petici podpořily. Dle svého uvážení můžete petici rovněž podpořit (podepsat), případně 

svůj podpis později odvolat. 
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Obrázek 41 Detail petice k podepsání 

Při vytváření vlastní petice je třeba projít formulář a vyplnit požadované údaje. Nápovědu 

naleznete pod ikonou se symbolem „i“ u vybraných polí. Rozpracovanou petici si můžete 

uložit a později pokračovat v jejích úpravách. 

Po dokončení petice pokračujte ke kontrole ve zobrazeném náhledu petice. Pokud je vše 

v pořádku, zvolte založení petice – tímto bude petice zveřejněna ke sběru podpisů. Lhůta pro 

sběr podpisů je 6 měsíců, jako zakladatel ale můžete petici uzavřít dříve, případně tuto lhůtu 

prodloužit (o blížícím se konci lhůty budete informováni pomocí oznámení). 
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Obrázek 42 Detail zveřejněné petice 

Po skončení sběru podpisů je třeba petici podat jejímu adresátovi. V Portálu občana můžete 

petici uzavřít a rovnou podat prostřednictvím připojené datové schránky zakladatele. Nebo 

můžete petici uzavřít bez podání – v tom případě si stáhněte znění petice a petiční arch, 

které doručíte adresátovi osobně nebo poštou. 
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3.6.6 Správa souhlasů 

Pod položkou Správa souhlasů najdete evidenci souhlasů s poskytnutím referenčních údajů z 

registru obyvatel jiné fyzické nebo právnické osobě na základě §58a zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Můžete zde podat žádost o poskytování 

údajů ve stanoveném rozsahu (formulář ZR10) nebo odvolat dříve udělený souhlas. 

V přehledu jsou viditelné pouze trvalé souhlasy, udělené právnickým nebo fyzickým osobám, 

které vznikají aktivací volby Žadatel souhlasí s opakovaným poskytnutím údajů (při každé 

změně údajů) ve formuláři žádosti. Nejsou zde uvedeny jednorázové souhlasy, které po 

udělení zanikají (nejedná se tedy o zobrazení historie všech souhlasů). 

3.6.7 Moje podání 

Sekce Moje podání obsahuje odeslané žádosti o výpisy nebo žádosti o informace, případně i 

k nim připojené odpovědi. Ve výpisu vidíme datum a čas odeslání žádosti, u dosud 

nevyřízených žádostí potom lhůtu pro vyřízení. 

Žádosti, stejně jako odpovědi na ně mají formu datových zpráv (bez připojené datové schránky 

nelze podání odeslat). Portál občana se pokouší přijaté odpovědi automaticky spárovat s 

odeslanými žádostmi podle dostupných atributů (číslo jednací, spisová značka). Uživatel má 

také možnost ručního připojení odpovědi k žádosti přímo z přehledu datových zpráv. 

Zpráva připojená k podání je systémem archivována za podmínky volného místa ve sdíleném 

úložišti (nejedná se o automatickou archivaci všech datových zpráv aktivovanou uživatelem, 

která je popisována v kap. 3.3.5). Pokud dojde k zaplnění úložiště, obdrží uživatel upozornění 

s doporučením, aby si uvolnil potřebné místo (podmínkou je nastavení e-mailové adresy, popř. 

telefonního čísla v menu Nastavení – Kontaktní údaje). 
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3.6.8 Odkazy na formuláře 

V této sekci najdete ucelený přehled formulářů, které spolupracující subjekty na svých 

portálech nabízejí. Nemusíte tak přecházet na portál, jehož formulář potřebujete, přes 

dlaždici příslušné služby (viz 3.1.2 Na úřad online). Formulář si vyhledáte a otevřete pomocí 

připojeného odkazu. 

Poskytovatelé služeb jsou rozděleni do kategorií Státní správa, Obce a Ostatní. Seznam 

poskytovatelů s odkazy na jejich formuláře se průběžně rozšiřuje. Pro každého poskytovatele 

je k dispozici přehled formulářů s možností výběru podle role nebo kategorie. 

Obrázek 44 Odkazy na formuláře 

Obrázek 43 Moje podání 



Příručka pro uživatele 

 

  46 / 57 

 
 

3.7. Oznámení 

Oznámení představuje jednostrannou komunikaci ze strany veřejné správy směrem k 

uživateli Portálu občana. Zpráva, kterou uživatel obdrží, ho upozorní na to, že je třeba, aby 

učinil další krok, nebo mu vysvětlí, že vyřízení jeho žádosti postupuje na straně veřejné 

správy bez problémů, eventuálně proč tomu tak není a jak se má zachovat. 

Primárním kanálem pro oznámení je upozornění v grafickém rozhraní Portálu občana. Pokud 

je uživatel přihlášen, zobrazí se mu náhled příchozích oznámení v dlaždici na úvodní stránce 

Profil. Odtud se uživatel může prokliknout na zobrazení detailu oznámení v sekci Přijatá 

oznámení. Jinou možností je kliknutí na symbol zvonečku, který je umístěn v hlavní nabídce 

v horní části stránky. 

 

Poznámka: Zasílání e-mailových a SMS oznámení je možné si aktivovat v sekci Nastavení 

kontaktů a upozornění, viz kapitola 3.8.3. 

3.8. Nastavení 

  

Obrázek 45 Karta Nastavení 
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Specifickou kartou je Nastavení, do kterého se dostanete kliknutím na symbol znázorňující 

ozubené kolečko. Zde je možné si vybrat a aktivovat jednotlivé služby členěné podle kategorií 

(státní správa, kraje, města a obce, ostatní) ze seznamu Všechny služby. Tento seznam se 

postupně rozrůstá, pro příklad si můžete uvést následující: 

• Novinky na Portálu občana 

• Národní bod – klíč k elektronickým službám 

• Česká správa sociálního zabezpečení 

• Elektronické podání pro finanční správu (EPO) 

• Náhled do katastru nemovitostí 

• eRecept 

• Zdravotnická dokumentace 

• Výstup ze živnostenského rejstříku 

• Zobrazení dat z centrálního registru řidičů 

 

Aktivované služby jsou připojené k Portálu občana a zobrazené ve formě dlaždic na kartě Profil 

(viz kapitola 3.1 Profil). U některých služeb je vyžadováno přihlášení přes Národní identitní 

autoritu (podrobněji v kapitole 2.1 Uživatel – občan). Tato informace je uvedena na dlaždici 

služby. 

Pořadí aktivních služeb lze měnit v samostatném seznamu Moje služby uchopením řádku 

služby za symbol tří vodorovných čárek a jeho přetažením na požadované místo. Změna se 

projeví na dlaždicích služeb na kartě Profil. 

3.8.1 Nastavení jazyka 

V nastavení jazyka si můžete zvolit výchozí jazyk – češtinu nebo angličtinu. Portál občana 

bude uchovávat informaci o nastaveném jazyku a při příští návštěvě vám zobrazí správnou 

jazykovou verzi. 

Výchozí jazyk z tohoto nastavení se také používá jako jazyk pro oznámení, zasílaná z Portálu 

občana – pro události z kalendáře a další typy oznámení uvedené v kap. 3.8.3 Nastavení 

kontaktů a upozornění. 

3.8.2 Nastavení datové schránky 

V této sekci má občan možnost spravovat datové schránky připojené k Portálu občana, jak je 

popsáno v části věnované datovým schránkám – viz 3.3 Datová schránka. 
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Obrázek 46 Nastavení datové schránky 

Kromě připojených schránek zde vidíme informaci o jejich aktuálním kreditu. Po zvolení 

schránky se zobrazí také výpis historie transakcí včetně jejich typů a částek. 

Pomocí odkazu Nabít kredit je uživatel přesměrován na Kreditní systém datových schránek. 

Zde si může dobít kredit libovolnou částkou od 30 do 10.000 Kč pomocí některé z nabízených 

platebních metod. 

Přepínačem Automaticky archivovat datové zprávy si uživatel může zapnout automatickou 

archivaci všech přijatých a odeslaných zpráv. 

3.8.3 Nastavení kontaktů a upozornění 

V sekci Kontakní údaje si uživatel může přehledně na jednom místě nastavit své kontaktní 

údaje a preferované kanály komunikace. Obrazovka je rozdělena na dvě samostatné záložky 

– pro fyzické osoby a podnikatele. 

Záložka pro fyzické osoby obsahuje v horní části sekci k nastavení kontaktních údajů: 

• Telefon – mobilní číslo pro zasílání oznámení ve formě SMS zpráv. Lze zadat předvolbu 

libovolného členského státu EU. Číslo se využívá také pro rezervaci termínů na úřadech, 

které tuto službu podporují. 

• E-mail – adresa, na kterou budou oznámení zasílána v podobě běžných e-mailových 

zpráv. 

• E-mail pro iCal události – možnost nastavení odlišné adresy pro zasílání oznámení 

v podobě pozvánek ve formátu iCal, které uživateli umožní vytvářet si události ve 

vlastním kalendáři. 

Každý použitý kontaktní údaj je nejprve nutné ověřit zadáním kódu, který je na něj odeslán. 
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Kontaktní údaje jsou používány pro zasílání upozornění z Portálu občana a zároveň jsou 

zapsány do registru obyvatel, aby je mohly využít i další systémy veřejné správy. Pokud již 

máte v Portálu občana své kontakty zadány, můžete povolit jejich poskytnutí registru obyvatel. 

Pro zadání, změnu nebo výmaz kontaktních údajů do registru obyvatel nebo registru osob (viz 

níže) musíte být do Portálu občana přihlášeni prostřednictvím Identity občana. 

Poznámka: Zde nastavené e-mailové adresy a telefonní číslo jsou odlišné od kontaktů, které 

se zobrazují ve formuláři Údaje pro komunikaci na kartě Údaje (viz kapitola 3.2.2). 

Ve spodní části obrazovky je umístěna matice přepínačů pro nastavení kanálů, kterými bude 

uživatel informován. Volitelně je možné zapnout upozornění pomocí SMS a e-mailu, 

upozornění přihlášeného uživatele v Portálu občana je trvale aktivní, proto zde není uvedeno. 

K dispozici jsou následující typy upozornění (událostí): 

• Oznámení – obecná oznámení, např. informace o stavech podání. 

• Marketingová sdělení – informace marketingového charakteru. 

• Změny v základních registrech – upozornění na změny osobních údajů uživatele v 

základních registrech. 

• Konec platnosti dokladů – upozornění na blížící se konec platnosti dokladů vedených 

státem. E-mailová upozornění jsou zasílána 90, 60 a 30 dní před koncem platnosti 

dokladu, SMS zprávu obdržíte 60 a 30 dní před koncem platnosti. 

• Datové schránky – upozornění na nové zprávy v připojené datové schránce (podobnou 

službu nabízí také Informační systém datových schránek). K tomu je třeba udělit Portálu 

občana souhlas s přístupem do datové schránky a načítáním zpráv. Navíc je možné si 

nastavit přeposílání metadat, ZFO nebo příloh z doručených datových zpráv přímo na váš 

e-mail. Tato upozornění doporučujeme mít zapnuté zejména v případě, že využíváte 

automatickou archivaci datových zpráv (viz kapitola 3.3.5). 

Odesílání všech typů oznámení probíhá v časovém rozmezí od 9 do 21 hodin. 
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Obrázek 47 Kontaktní údaje – fyzická osoba 

Záložka určená pro podnikatele (podnikající fyzické osoby) umožňuje pouze nastavení 

telefonního čísla a e-mailové adresy v registru osob, bez možnosti zasílat na tyto kontaktní 

údaje upozornění z Portálu občana. Do registru je možné volitelně přepsat údaje evidované 

pro fyzickou osobu. 
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Obrázek 48 Kontaktní údaje – podnikající fyzická osoba 

3.8.4 Koš 

Když uživatel smaže některý ze svých dokumentů, podání, událostí z kalendáře nebo 

archivovaných datových zpráv, jsou tato data přesunuta do koše. Odtud je lze obnovit do doby, 

než dojde k jejich trvalému odstranění buď automaticky (po 30 dnech) nebo volbou uživatele. 

Do koše se však nepřesouvají datové zprávy automaticky smazané po 90 dnech. 

Ke správě smazaných dat slouží odkaz Koš. Najdete zde přehled smazaných položek 

s možností filtrování a řazení. Zobrazené položky je možné jednotlivě obnovit nebo trvale 

smazat. 

Velikost položek nacházejících se v koši je zahrnuta do využité kapacity sdíleného úložiště 

(viz kapitola 3.5.1 Sdílené úložiště). To se netýká událostí v kalendáři a podání, které 

Obrázek 49 Koš 
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obsahují pouze tzv. metadata, takže jejich trvalé smazání neovlivní kapacitu úložiště 

dostupnou uživateli. 

3.8.5 Podpora 

Pomocí odkazu Podpora můžete zobrazit stránku, na které lze zadat požadavek nebo nahlásit 

problém pracovníkům technické podpory Portálu občana. Formulář je předvyplněn kontaktními 

údaji přihlášeného uživatele, k nimž je třeba doplnit informace potřebné pro vyřešení 

požadavku. V záhlaví stránky naleznete rovněž odkaz Uživatelská příručka, ze kterého je 

možné si otevřít aktuální verzi tohoto dokumentu. 
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Obrázek 50 Stránka Podpora 
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4. Seznam zkratek a pojmů 

Zkratka Význam 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DIS+ Daňová informační schránka plus 

iCAL Standard pro výměnu kalendářových dat 

ISDS Informační systém datových schránek 

KN Katastr nemovitostí 

NIA  Národní identitní autorita, také Portál národního bodu pro identifikaci a 
autentizaci, dostupný na adrese identitaobcana.cz 

ODK Osobní daňový kalendář 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PDF/A Archivační verze formátu PDF, zajišťující možnost čtení dokumentů 
budoucími verzemi softwarových nástrojů 

ZFO Nativní formát aplikace Software602 Form Filler pro ukládání datových 
zpráv 

 

5. Historie verzí dokumentu 

Verze Popis Datum 

1.0 Nový dokument 19. 12. 2019 

1.1 Aktualizace: 

• Odkazy na formuláře 

• Potvrzení o studiu 

• Trestní oznámení 

• Informace o FormFilleru 

• Přihlášení pomocí datové schránky 

• Použití Koše 

27. 2. 2020 

1.2 Aktualizace: 

• Zřizování datových schránek z PO 

14. 5. 2020 

http://www.identitaobcana.cz/
https://www.mojedatovaschranka.cz/static/pages/doplnek_pro_windows.html
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• Správa souhlasů 

• Možnosti změny pořadí dlaždic/služeb 

• Přihlášení pomocí čipové karty Starcos I.CA 

1.3 Aktualizace: 

• Zřizování datových schránek pro uživatele 

přihlášené pomocí NIA prostředku Jméno, heslo a 

SMS 

25. 5. 2020 

1.4 Aktualizace: 

• Podporované prohlížeče 

• SMS notifikace 

• Kategorizace dlaždic/služeb 

1. 7. 2020 

1.5 Aktualizace: 

• Archivace datových zpráv 

14. 9. 2020 

1.5.1 Aktualizace: 

• Zdravotnická dokumentace 

• Možnosti přihlášení přes NIA 

16. 10. 2020 

1.5.2 Aktualizace: 

• Odstranění chatbota 

19. 10. 2020 

1.6 Aktualizace: 

• Nahrazení seznamu podporovaných prohlížečů 

odkazem na Prohlášení o přístupnosti 

• Doplnění identifikačního prostředku Mobilní klíč 

eGovernmentu 

• Přejmenování identifikačního prostředku Jméno, 

heslo, SMS na NIA ID 

24. 11. 2020 

1.6.2 Aktualizace: 

• Nová úvodní stránka 

• Nová struktura sekce Údaje 

• Bankovní identita 

• Notifikace o platnosti dokumentů 

25. 3. 2021 

1.6.4 Aktualizace: 

• Oznámení a nastavení upozornění 

• Žádost o výměnu ŘP 

• Zvětšení úložiště na 1 GB 

27. 5. 2021 

1.6.8 Aktualizace: 

• Nastavení kontaktního telefonu do zemí EU 

• Intervaly notifikací pro platnost dokladů  

• Registr silničních vozidel 

18. 10. 2021 

1.6.9 Aktualizace: 

• Nová přihlašovací stránka 

20. 10. 2021 

1.7.0 Aktualizace: 15. 12. 2021 
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• Změna domény eIdentita na Identitaobcana 

• Zobrazení platnosti dokladů a fotografie 

• Reklamace údajů z ROB a ROS 

1.7.2 Aktualizace: 

• Elektronické petice (ePetice) 

• Žádost o osvědčení digitálního úkonu 

1. 2. 2022 

1.7.3 Aktualizace: 

• Editace kontaktních údajů 

• Editace údajů o certifikátu 

• Úprava nastavení upozornění 

24. 2. 2022 

1.7.8 Aktualizace 

• Žádost o vydání voličského průkazu 

• Zobrazení osobního daňového kalendáře 

• Doplnění odkazu na Můj katastr 

• Zobrazení technických prohlídek 

• Termín platnosti cestovních dokladů 

• Možnost připojení datové schránky právnické osoby 

• Validace kvalifikovaného certifikátu pro elektronický 

podpis 

• Drobné úpravy textu 

30. 9. 2022 

1.7.9 Aktualizace 

• Přechod z MV na DIA 

31. 3. 2023 

 


