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1. Úvod
Portál veřejné správy je informační systém vytvořený na základě zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy. Portál je provozován se záměrem usnadnit veřejnosti
vzdálený přístup k informacím a službám celé veřejné správy. Správcem Portálu veřejné správy je
Ministerstvo vnitra ČR.
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2. Funkčnosti portálu
Portál veřejné správy je dostupný na adrese portal.gov.cz, případně gov.cz.
Hlavička a patička stránky je stejná napříč celým portálem. Hlavička obsahuje primární menu
s odkazy na jednotlivé sekce portálu:
•

Úvod

•

Služby veřejné správy

•

Životní události

•

O životě v ČR

•

Časté dotazy

•

Kam dál

Na úvodní stránku se vždy vrátíte také kliknutím na logo Gov.cz.
V horní části stránky naleznete rovněž odkaz pro přihlášení do Portálu občana, který nabízí služby
pro identifikované uživatele a umožňuje jim tak komunikovat s veřejnou správou jejich jménem.
K prokázání své identity můžete použít některý z podporovaných identifikačních prostředků, jako
např. elektronický občanský průkaz nebo aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu.

V hlavičce stránky je dále k dispozici vyhledávání informací v názvech a obsahu jednotlivých
informačních zdrojů umístěných na Portálu veřejné správy. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny
podle jejich relevance. Každý výsledek obsahuje odkaz s názvem příslušné stránky a úryvek se
zvýrazněním hledaných slov.
Pomocí přepínače jazyka je možné zobrazit informace pro cizince v anglickém jazyce.
V hlavičce může být také umístěn barevně odlišený infoproužek, který upozorňuje na aktuální
důležité informace (jako např. informace k epidemii COVID-19 na obrázku výše).
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Pod hlavičkou jsou tři dlaždice, které odkazují na nejaktuálnější témata, informační weby a portály
veřejné správy. Po kliknutí na dlaždici dle vašeho výběru budete přesměrováni na danou webovou
stránku.

V patičce stránky pak najdete odkazy na sociální sítě českého eGovernmentu, mapu webu a další
informace.
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2.1. Úvodní stránka
Obsah úvodní stránky je tvořen boxy s vybranými informacemi.
V první části úvodní stránky jsou odkazy na nejhledanější témata.

Dále stránka obsahuje následující sekce:
•

Životní události – obsahuje odkazy na jednotlivé události, které se otevírají v samostatných
záložkách prohlížeče

•

Služby veřejné správy – rozcestník na všechny kategorie služeb veřejné správy

•

Kam dál? – odkazy na další informace v kategoriích O životě v ČR, Český eGovernment,
Pro úřady, Lidé také hledají
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Kromě toho může úvodní stránka obsahovat ještě infoproužky k vybraným elektronickým službám
státu, například:
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2.2. Služby veřejné správy
V této sekci je publikován katalog služeb veřejné správy a úkonů v souladu se zákonem o právu
na digitální služby. Katalog je členěn do kategorií:
•

Bezpečnost a ochrana

•

Bydlení, vlastnictví a výstavba

•

Cestování a Češi v zahraničí

•

Daně a finance

•

Digitální občan

•

Doklady a oprávnění

•

Doprava

•

Důchody, výsluhy a odškodnění

•

Kultura a média

•

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

•

Podnikání, společnost a státní podniky

•

Pro cizince

•

Práce a nezaměstnanost

•

Průmysl a obchod

•

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy, ověření a statistika

•

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

•

Sociální služby a sociální pomoc

•

Soudy a spravedlnost

•

Sport a volný čas

•

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

•

Volby, politické strany a hnutí

•

Vzdělávání, věda a výzkum

•

Zdraví a zdravotní služby

•

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

•

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

•

Životní prostředí a příroda

Na stránce je katalog znázorněn ve třech sloupcích, které se postupně zobrazují během výběru
kategorie a podkategorie služby. V posledním sloupci je pak k dispozici vyhledávání a filtrování
výpisu služeb podle názvu služby v rámci zobrazené podkategorie.
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Po nalezení a výběru služby pak dojde ke zobrazení detailních informací (u konkrétní služby
nemusí být zobrazeny všechny níže uvedené informace):
•

Popis služby – obecné informace, benefity služby, kdy službu řešit

•

Způsob vyřízení služby – elektronicky, osobně nebo poštou, dále popis, kde a jak službu
řešit, případně informace o výši správního poplatku

•

Doplňující informace – možnosti odvolání, možné sankce, jednací jazyk

•

Časté dotazy – případné dotazy ke službě

•

Datum účinnosti služby

•

Kdo odpovídá za správnost včetně kontaktního e-mailu

V závislosti na konkrétní službě může být dále zobrazeno:
•

Odkaz na elektronické vyřízení služby

•

Odkaz pro vyřízení služby pomocí datové schránky

•

Asistenční služby – pomohou občanům EU zorientovat se v unijních pravidlech, poradí, na
co by se nemělo zapomenout a jaké jsou další možnosti

•

Překážky na trhu – pomoc při diskriminaci a při řešení jiných přeshraničních problémů

•

Odkaz (v podobě loga EU) na informační stránky pro občany EU

Podrobné informace k plnění a publikaci katalogu služeb najdete zde: https://pma3.gov.cz/katalogsluzeb/info.
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2.3. Životní události
Jedná se o přesměrování na samostatný rozcestník Průvodce životními událostmi. Obsahuje
jednoduché návody, které vám pomohou lépe se orientovat ve službách veřejné správy. Každý
průvodce představuje strukturovaný popis řešení potřebných úkonů ve vztahu ke státní správě.
Průvodci pro jednotlivé životní situace se neustále doplňují, k dispozici jsou například:
•

Narození dítěte – co musíte a můžete řešit, když čekáte dítě

•

Změna trvalého pobytu – jaké povinnosti přináší změna trvalého pobytu

•

Uzavření manželství – co vše je potřeba řešit se státem před a po svatbě

•

Úmrtí – pomůže zorientovat se, co všechno musíte zařídit, pokud vám někdo zemře

•

Pořízení silničního vozidla – přehled věcí, které musíte nebo můžete zařídit, když si
pořizujete silniční vozidlo

•

Ztráta zaměstnání – jaké máte možnosti při ztrátě zaměstnání

•

Ztráta dokladů – kam nahlásit ztrátu dokladů a jak si požádat o nové
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Každý krok průvodce odkazuje na podrobný popis příslušného úkonu s vysvětlením:
•

Koho se úkon týká

•

Kdy, kde a jak lze úkon řešit

•

Co je k vyřízení potřeba

•

Informace o výši správního poplatku
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2.4. O životě v ČR
Sekce obsahuje informace o nastavení a zvyklostech České republiky z různých oblastí života.
Informace jsou určeny pro všechny občany Evropské unie a jsou členěny do dvou základních
kategorií:
•

Občanský život v ČR – zahrnuje informace, které se vztahují k občanskému životu

•

Podnikání v ČR – zahrnuje informace, které se vztahují k podnikání v ČR

Tyto kategorie jsou dále členěny do podkategorií, které se postupně zobrazují ve třech sloupcích
během výběru kategorie a podkategorie. K dispozici je rovněž vyhledávání a filtrování výpisu podle
názvu služby v rámci zobrazené podkategorie.
Po výběru konkrétní služby se zobrazí detailní informace v podobné struktuře, jako u katalogu
služeb veřejné správy.
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2.5. Časté dotazy
Stránka obsahuje přehled nejčastějších dotazů uživatelů Portálu veřejné správy, které jsou
seskupeny do kategorií podle jejich tématu.

Kliknutím na libovolnou otázku se dostanete přímo na detail odpovědi. Ta bude zobrazena mezi
dalšími otázkami, které jsou zařazeny do příslušné kategorie.
Kliknutím na odkaz Více > v libovolné kategorii se zobrazí buď rozbalovací seznam podkategorií
nebo přímo seznam otázek v této kategorii. Pro zobrazení odpovědi na vybranou otázku je třeba
tuto otázku „rozbalit“.
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Pod otázkou máte možnost zadat zpětnou vazbu. Po kliknutí na tlačítko Ne nám můžete napsat,
co vám v odpovědi chybělo a pokud chcete, abychom vám odpověděli, zadejte i svůj e-mail.
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2.6. Kam dál
Tato sekce obsahuje rozcestník na řadu dalších služeb:
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Český eGovernment
Czech POINT (www.czechpoint.cz) – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z
informačních systémů veřejné správy (rejstřík trestů, katastr nemovitostí, bodové hodnocení
řidiče atd.) a řadu dalších služeb (zřízení datové schránky, autorizovaná konverze
dokumentů).
Design systém Gov.cz (designsystem.gov.cz) – manuál, podle kterého Ministerstvo vnitra
navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty v souladu s pravidly Gov.cz. Má pomoci dalším
týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní napříč veřejnou správou.
Národní geoportál INSPIRE (geoportal.gov.cz) – spravuje a zpřístupňuje geografické
informace o území celé České republiky, které vytváří nebo spravují orgány veřejné správy
nebo další poskytovatelé dle směrnice INSPIRE.
ePetice
Nepotřebný nemovitý majetek
Platební brána pro veřejnou správu – informace o zřízení platební brány na úřadě, která
umožní občanům hradit poplatky za služby veřejné správy online. Obsahuje jak pokyny pro
úřady, tak pro poskytovatele platebních bran.
Pro úřady (OVM)
Rejstříky, seznamy, formuláře
Věstníky
Zveřejněné informace
Zákony a vyhlášky – odkazy na kompletní a aktuální znění důležitých zákonů a vyhlášek.

2.6.1 Český Egovernment
Obsahuje následující odkazy, týkající se eGovernmentu v ČR:
•
•

•
•
•

•

Czech POINT
Datové schránky (www.datoveschranky.info) – informace o datových schránkách, pomocí
nichž je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je od
nich přijímat. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné
podobě. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických
osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich
žádosti.
Design systém Gov.cz
GitLab (code.gov.cz) – webový repozitář (distribuovaný systém správy verzí) pro zdrojové
kódy a spolupráci na projektech českého eGovernmentu.
Informace o Identitě občana (info.identitaobcana.cz) – informace o elektronické identifikaci a
identifikačních prostředcích, které slouží ke získání přístupu k online službám poskytovaným
veřejnou správou.
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR (archi.gov.cz) – stránky Odboru
Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle
Informační koncepce ČR.
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•

•

Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (www.identitaobcana.cz) – rozcestník
ke službám pro občany a pro poskytovatele online služeb, nástroj pro bezpečné a zaručené
ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.
Portál otevřených dat ČR (data.gov.cz) – přístup k Národnímu katalogu otevřených dat,
v němž mohou orgány veřejné moci zveřejňovat nejrůznější nestrukturované dokumenty
(datové sady) v takové podobě, v jaké jim to ukládá platná legislativa.

2.6.2 ePetice
Tato sekce obsahuje veřejně přístupnou nástěnku elektronických petic, založených občany buď
pod vlastním jménem nebo za právnickou osobu (firmu, spolek apod.). Je zde k dispozici také
přímý odkaz na založení petice prostřednictvím Portálu občana.
V přehledu je možné přepínat mezi zobrazením všech petic, pouze aktuálních (u nichž probíhá
sběr podpisů) nebo již archivovaných (které již není možné podepsat). Petice je také možné
filtrovat (po rozbalení filtru) podle názvu, zakladatele, adresáta a data zveřejnění petice.
Kliknutím na petici se zobrazí její plný text a veškeré informace o petici, včetně aktuálního počtu
osob, které již petici podpořily. U aktivní petice je zobrazen odkaz na podepsání petice v Portálu
občana.
Aby bylo možné založit nebo podepsat petici v Portálu občana, je nutné přihlášení uživatele
pomocí identity občana nebo bankovní identity (nestačí přihlášení datovou schránkou).
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2.6.3 Nepotřebný nemovitý majetek
Tato sekce nabízí přístup k nabídce nepotřebného nemovitého majetku organizačních složek státu a
státních organizací.
Aktuální záznamy jsou zobrazeny v přehledu, který je možné filtrovat (po rozbalení filtru) podle typu
majetku, obce a období. Kromě toho je možné prohlížet i archivní záznamy.
Dále je zde možné vyplnit formulář pro zveřejnění záznamu v rejstříku nepotřebných nemovitých věcí.
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2.6.4 Pro úřady (OVM)
Tato sekce je primárně určena pro úředníky státní správy. Jsou zde umístěny následující odkazy:
•

•

•

Agendy orgánů veřejné moci (rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/) – seznam všech
registrovaných agend, vedených v registru práv a povinností. Kliknutím na odkaz v seznamu
agend je možné stáhnout dokument obsahující přesnou definici agendy.
Digitální úřad
o Design systém Gov.cz
o GitLab
o Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR
o Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci
o Portál občana – designer služeb (obcan.portal.gov.cz/designer/) – nástroj pro
vytváření dlaždic pro nové služby, nabízené na Portálu občana (návrh jejich textací,
funkcionalit a grafické podoby).
o Portál otevřených dat ČR
o Správa základních registrů (https://www.szrcr.cz/cs/) – stránky Správy základních
registrů, která zajišťuje provoz informačního systému základních registrů, registru
obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost.
Formuláře k registru smluv – odkazy na formuláře, pomocí kterých lze připravit a odeslat
metadata smlouvy společně s jejím textovým obrazem ke zveřejnění v Registru smluv (další
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•

•
•

možností je přímé odeslání předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru
smluv).
Formuláře ke Sbírce právních předpisů – obsahuje odkazy na formuláře Sbírky právních
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, které slouží k
vyhlašování právních předpisů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. U
každého formuláře je umístěn návod pro vyplnění jednotlivých polí a odeslání zadaných
pokynů (vyhlášení, zveřejnění, oprava, výmaz). K identifikaci subjektu slouží jeho datová
schránka.
Formuláře pro úřady – obsahuje odkazy na formuláře, určené pro potřebu úředníků státní
správy.
Přihlášení JIP/KAAS (www.czechpoint.cz/as/login/) – přístup do aplikace Správa dat systému
Czech POINT. Přihlášení uživatele probíhá prostřednictvím JIP (Jednotný identitní prostor –
zabezpečené adresářové úložiště orgánů veřejné moci a jejich uživatelů) přes rozhraní KAAS
(Katalog autentizačních a autorizačních služeb – webové služby Czech POINT, provádějící
autentizaci uživatelů do externích systémů).

2.6.5 Rejstříky, seznamy, formuláře
Obsahuje odkazy:
•
•

•

•

•
•

•

Agendy orgánů veřejné moci
Ekonomické subjekty (ARES) (wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html) – Administrativní registr
ekonomických subjektů, informační systém umožňující vyhledávání ekonomických subjektů
registrovaných v ČR.
Formuláře k výpisům – nabídka elektronických formulářů, prostřednictvím kterých mohou
občané, podnikatelé nebo firmy provést podání vůči konkrétnímu orgánu veřejné moci
prostřednictvím datové schránky.
Registr smluv (smlouvy.gov.cz) – stránky umožňující vyhledávání a prohlížení smluv
zveřejněných v Registru smluv. Povinnost zveřejňovat uzavírané smlouvy (s plněním nad 50
tis. Kč bez DPH) mají všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky,
státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní
samosprávný celek a další instituce definované zákonem.
Rejstřík orgánů veřejné moci
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) – aplikace
Ministerstva vnitra ČR pro vyhledávání předpisů ze sbírky zákonů a mezinárodních smluv
publikovaných od roku 1945 podle zadaných parametrů a jejich stažení ve formátu PDF.
Seznam informačních systémů veřejné správy, z nichž lze obstarat výstup nebo údaje

2.6.6 Rejstřík orgánů veřejné moci
Tato sekce poskytuje úplný výpis orgánů veřejné moci (OVM). Zobrazený přehled je možné filtrovat
(po rozbalení filtru) podle kategorie a právní formy OVM. Kliknutím na název OVM se zobrazí detailní
informace.
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2.6.7 Seznam ISVS, z nichž lze obstarat výstup nebo údaje
Stránka obsahuje seznam informačních systémů veřejné správy (ISVS), které jsou neveřejnými
evidencemi, rejstříky nebo seznamy, z nichž jsou poskytovány držitelům prostředků pro elektronickou
identifikaci výstupy, které se jich přímo týkají, nebo údaje vedené o nich v těchto informačních
systémech.
Pro každý ISVS je uveden jeho správce, identifikátor, název a způsob získání údajů nebo výstupů.
K dispozici je rovněž odkaz na příslušný ISVS.
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2.6.8 Věstníky
Obsahuje odkazy na tyto věstníky:
•

•

•

Obchodní věstník (ov.ihned.cz) - publikuje informace o nových zápisech, změnách a
výmazech v obchodním rejstříku, o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách,
veřejných soutěžích, svolání valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají
platné zákony České republiky.
Věstník veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz) – portál pro uveřejňování
základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Věstníky na Gov.cz
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2.6.9 Věstníky na Gov.cz
Přístup k publikačním sbírkám předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními
orgány a dalšími institucemi v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy.
Stránka obsahuje seznam subjektů, po výběru subjektu je pak zobrazen přehled jím publikovaných
věstníků. Tento přehled je možné filtrovat (po rozbalení filtru) podle data publikace. Kliknutím na
název věstníku se zpřístupní odkaz pro jeho stažení.
Dále je zde možné vyplnit formulář pro zveřejnění nového věstníku.

2.6.10 Zveřejněné informace
Jedná se o povinně zveřejňované informace, které jsou jednotlivými orgány veřejné správy
publikovány na základě různých legislativních předpisů.
Zobrazené záznamy je možné filtrovat (po rozbalení filtru) podle data účinnosti a publikace. Také je
zde možné vyplnit formulář pro zveřejnění nové informace.
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3. Další webové stránky
V doméně gov.cz jsou provozovány další informační stránky, uvedené v následujících kapitolách.

3.1. VaPeG
Na adrese vapeg.gov.cz naleznete informace k prezenčním kurzům projektu Vzdělávání
zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu (VaPeG).

3.2. PMA3
Stránky pma3.gov.cz obsahují informace o projektu životních událostí, který usiluje o zavedení
standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy s využitím prvků procesního řízení.

3.3. Platební brána
Web platebnibrany.gov.cz obsahuje informace k Dynamickému nákupnímu systému, skrze který je
umožněno jednotlivým orgánům veřejné moci (OVM) ve zjednodušeném režimu podat veřejnou
zakázku na platební bránu.

3.4. COVID portál
Na portálu covid.gov.cz naleznete aktuální informace k epidemii COVID-19, kompletní
a aktualizovaný přehled vládních nařízení, detailně popsané související životní situace.

3.5. Chci identitu
Stránky chciidentitu.gov.cz poskytují informace k založení elektronické identity pro uživatele, kteří
chtějí mít přístup k online službám státu. Dále jsou zde informace pro uživatele, kteří už mají účet
v Národním bodu nebo vlastní Datovou schránku.

4. Historie verzí dokumentu
Verze

Popis

Datum

1.0

Nový dokument

1. 4. 2019

2.0

Aktualizace pro novou verzi aplikace

5. 3. 2021

2.1

Aktualizace:

5. 1. 2022

•

Formuláře sbírky právních předpisů

•

Platební brána pro veřejnou správu

•

Zákony a vyhlášky

•

Nové životní události

2.2

Změna domény eIdentita.cz na IdentitaObcana.cz

18. 1. 2022

2.3

Aktualizace:

26. 1. 2022

•

Elektronické petice (ePetice)
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2.4

Aktualizace:
•

2.5.

Úprava položek v sekci Kam dál

Aktualizace:
•

26. 8. 2022
22.11.2022

Obsah úvodní stránky
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