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Jste obec, kraj, ústřední správní úřad nebo soukromoprávní uživatel údajů 

a máte zájem o spolupráci s Portálem občana?  

 

Pokud ano, tento dokument vám sdělí, jaké jsou možnosti spolupráce, co je nutné splnit 

předem a na koho se můžete obrátit.  

 

Co byste o Portálu občana měli vědět  

• Přihlášení uživatele do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/) je možné pomocí 

elektronické Identity občana (prostřednictvím NIA), která ověří, že se jedná o danou osobu, 

nebo pomocí přístupových údajů k datové schránce. 

• Na Portál občana si může uživatel přidat svoji datovou schránku a jejím prostřednictvím 

komunikovat s veřejnou správou. 

• Na svém účtu může uživatel spravovat své údaje ze základních registrů a připojených 

agendových informačních systémů. 

• Z účtu Portálu občana může uživatel přecházet do jiných portálů úřadů, které jsou napojeny 

na Národní identitní autoritu (NIA), a nemusí se přihlašovat znovu. 

• Portál občana není veřejně přístupný a nabízí samoobslužné elektronické služby, ke kterým je 

zapotřebí se přihlásit. Pro získání podrobných informací o všech službách veřejné správy 

navštivte Portál veřejné správy (https://portal.gov.cz/). 

 

 

Jaké možnosti spolupráce Portál občana nabízí?  

Portál občana nabízí čtyři základní možnosti spolupráce. Tyto možnosti lze různými způsoby 

kombinovat podle toho, co jste schopni nabídnout a o co byste měli zájem.  

1. Vytvoření odkazové „dlaždice“ (profilu vašeho portálu nebo aplikace) na Portálu občana 

s odkazem na váš portál nebo aplikaci. Vytvoření dlaždice představuje nejjednodušší příklad 

spolupráce mezi vaším řešením a Portálem občana. 

Požadavky pro vytvoření dlaždice: 

 

a. Žádající subjekt musí mít zřízen vlastní webový portál nebo aplikaci.  

b. Váš portál/aplikace musí být napojen na Národní identitní autoritu (NIA). 

c. Přihlášení uživatele do vašeho portálu/aplikace prostřednictvím NIA nesmí být 

podmíněno žádnou další registrací. 

https://obcan.portal.gov.cz/
https://portal.gov.cz/index/
https://portal.gov.cz/
https://portal.gov.cz/index/
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Dlaždice lze vytvářet s využitím samoobslužného designeru na adrese 

https://obcan.portal.gov.cz/designer/  (na stránkách naleznete i manuál pro tvorbu návrhů 

dlaždic vč. popisu mechanismu schvalování ze strany Digitální a informační agentury). Export 

dlaždice je v souladu s manuálem nutné zaslat na adresu portalobcana@dia.gov.cz, jako 

předmět e-mailu uveďte: Žádost o vytvoření služby. 

 

2. Nasazení formulářů pro uživatele (klienty veřejné správy) v přívětivé podobě na Portál 

občana (např. pokud je nemáte sami kam vyvěsit, tedy nemáte vlastní uživatelsky přívětivý 

web či portál nebo chcete přímo odkazovat na daný formulář dostupný na vašem portále). Na 

Portál občana mohou být nasazeny formuláře určené pro výkon agend ústředních správních 

úřadů státní správy, ale i pro vyřízení úkonů vykonávaných v přenesené působnosti, tedy 

formuláře, které jsou společné pro více úřadů, nebo unikátní formuláře, které chcete 

zpřístupnit co největšímu množství uživatelů. 

Pokud máte návrhy na publikaci užitečných formulářů na Portálu občana, napište nám 

a domluvíme se. 

 

3. Jiné, technicky náročnější způsoby spolupráce jako např. zobrazení údajů z vašich 

informačních systémů uživatelům na Portálu občana. 

Jedná se například o zobrazení údajů z vašich informačních systémů na Portálu občana 

za předpokladu, že se propojíme pomocí centrálně sdílených služeb eGovernmentu na vaše 

systémy. Uživatelé následně po přihlášení na Portál občana uvidí údaje, které o nich ve vašich 

systémech evidujete. 

Spolupráce vyžaduje napojení vašich informačních systémů na Centrální místo 

služeb (CMS), eGSB či jiné centrálně sdílené služby (bližší informace např. 

na https://www.szrcr.cz/cs/isss-egsb). Pokud máte o uvedenou spolupráci zájem, napište 

nám a domluvíme se. 

 

 

 

 

 

 

 

https://obcan.portal.gov.cz/designer/
https://obcan-dev.portal.gov.cz/designer/
https://postaticfiles.z6.web.core.windows.net/PO_designer_dlazdic.pdf
https://postaticfiles.z6.web.core.windows.net/PO_designer_dlazdic.pdf
mailto:portalobcana@dia.gov.cz
https://www.szrcr.cz/cs/isss-egsb
https://www.mvcr.cz/clanek/dokumentace-egsb.aspx
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Napište nám  

Všechny žádosti, návrhy a dotazy nám prosím zasílejte na portalobcana@dia.gov.cz. 

 

Co musíte mít, abychom mohli spolupracovat  

  Typ spolupráce 
Požadavek na vás 

Dlaždice  Katalog formulářů  Nasazení 
formuláře  

Jiné 

Vlastní web, portál nebo aplikace, 
které jsou napojeny na Národní 
identitní autoritu (NIA) 

  

    

Napojení na CMS 2.0 nebo eGSB   
  

   
  

Vlastní formulář, který máte 
zveřejněný 

  
 

  
 

  

Užitečné odkazy  

https://portal.gov.cz/  

https://obcan.portal.gov.cz/  

https://obcan.portal.gov.cz/designer/ 

https://designsystem.gov.cz/#/   

https://www.identitaobcana.cz/   

https://www.identitaobcana.cz/Home/Ovm 

https://info.identitaobcana.cz/ 

https://archi.gov.cz/  

mailto:portalobcana@dia.gov.cz
https://portal.gov.cz/
https://gov.cz/index/
https://obcan.portal.gov.cz/
https://obcan.portal.gov.cz/designer/
https://designsystem.gov.cz/#/
https://www.identitaobcana.cz/
https://www.identitaobcana.cz/Home/Ovm
https://info.identitaobcana.cz/
https://archi.gov.cz/

