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Architektonická 
východiska

• Národní architektonické principy 
https://www.mvcr.cz/soubor/architektonicke-principy-vs-
cr.aspx

• Definice pohledů na architekturu (popis diagramů pro 
vyplnění formuláře žádosti OHA) 
https://www.mvcr.cz/soubor/definice-pohledu-dle-
formularu-zadosti-o-stanovisko.aspx

• ArchiMate® 3.0.1 Specification, 
http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-
doc/toc.html

• Metodický rámec TOGAF® 9.2, 
https://www.opengroup.org/togaf

https://www.mvcr.cz/soubor/architektonicke-principy-vs-cr.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/definice-pohledu-dle-formularu-zadosti-o-stanovisko.aspx
http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html
https://www.opengroup.org/togaf


DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Informační systém základních registrů

Referenční údaje

• Registr obyvatel

• Registr osob

• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

• Registr práv a povinností

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

• Správci: MV ČR, ČSÚ, ČÚZK, SZR ČR

• Způsob integrace: prostřednictvím ISZR (Provozní řád, Popis 
procesů a podmínek připojení AIS k ISZR, Katalog služeb vnějšího 
rozhraní ISZR)



DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Informační systém katastru nemovitostí

Soubor popisných a geodetických informací

• katastrální mapa,

• údaje o katastrálních územích, parcelách, stavbách, 
bytech a nebytových prostorech, vlastnících, o 
právních vztazích a právech a skutečnostech.

Charakteristika

• Legislativa: podmínky poskytování údajů z KN se řídí vyhláškou 
č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z KN

• Správce: ČÚZK

• Způsob integrace: výměnný formát, webové služby dálkového 
přístupu, dálkový přístup



DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Národní bod pro identifikaci a autorizaci

Prokazování totožnosti fyzické osoby online (občanský 
průkaz s čipem, přihlášení pomocí uživatelského účtu 
NIA,  ISDS, plánuje se využívání bankovních identit / 
projekt SONIA).

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

• Správce: SZR ČR

• Způsob integrace: registrace a konfigurace poskytovatele služeb 
na portálu www.eidentita.cz, dokumentace dostupná na portálu 
NIA

http://www.eidentita.cz/


DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Jednotný identitní prostor

Zabezpečený adresář OVM a uživatelských účtů 
úředníků, který je součástí systému Czech POINT. 

Katalog autentizačních a autorizačních služeb je rozhraní 
webových služeb, které umožňují autentizaci uživatelů 
přistupujících do ISVS a AIS.

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy

• Správce: MV ČR

• Způsob integrace: rozhraní a popis služeb je dostupný v provozní 
dokumentaci na adrese 
http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/ke-stazeni/

http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/ke-stazeni/


DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Portál veřejné správy (Portál občana)

• Rozcestník

• Agregace informací užitečných pro občana na jednom 
místě

• Komplexní životní události napříč agendami - průvodce

• Základní/časté/jednoduché úkony vyřídí občan přímo 
na https://portal.gov.cz/obcan/

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy

• Správce: MV ČR

• Způsob integrace: dlaždice, podání, údaje, (notifikace, kalendář) 
- prostřednictvím publikace služeb na eGSB

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


DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Národní geoportál INSPIRE

• zpřístupňování metadat, prostorových dat a služeb

• služby elektronického obchodu

• licence

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí

• Správce: MŽP / CENIA

• Způsob integrace: prostřednictvím služeb (katalogové, síťové)



DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Informační systém datových schránek

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k

• doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné 
moci,

• dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících 
fyzických osob a právnických osob.

Stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů

• Správce: MV ČR

• Způsob integrace: přístupové rozhraní ISDS, viz Provozní řád 
https://www.datoveschranky.info/technicke-
pozadavky/pristupove-rozhrani

https://www.datoveschranky.info/technicke-pozadavky/pristupove-rozhrani


DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Národní katalog otevřených dat

Obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách 
zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, 
včetně odkazů ke stažení dat.

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím

• Správce: MV ČR

• Způsob integrace: vyplnění formuláře a jeho odeslání přes ISDS 
nebo automatické plnění metadaty z lokálních katalogů (po 
registraci). 



DTM ČR a vztah vůči sdílených službám eGovernmentu
Národní digitální archiv

Zajišťuje příjem, správu dat, archivní uložení, přístup, 
administraci a plánování uchovávání digitálních 
dokumentů (standard OAIS  / ISO 14721:2003 — Open 
Archival Information System).

Charakteristika

• Legislativa: zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

• Správce: Národní archiv

• Způsob integrace: prostřednictvím SIP balíčků (dokument a 
metadata)
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