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TEORETICKÁ ČÁST
 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 Terminologie
 Užitečné webové stránky
 Doporučená odborná literatura

PRAKTICKÁ ČÁST
 Trestní rejstřík
 CzP@ a základní registry
 Konverze dokumentů z moci úřední
 Test
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Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Úkol č. 1
Který paragraf zákona č. 300/2008 Sb. uvádí postup při provádění konverze?
Odpověď………………………………………………………………………………………………………………………………..

Terminologie
Úkol č. 1
Vysvětlete pojem „Jednotný identitní prostor“
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

Úkol č. 2
Co je kontaktní místo veřejné správy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Internet může být zdrojem užitečných informací, a to také pro výkon státní
správy. Proto přinášíme několik dobrých tipů, co a kde lze na internetu najít (ve vztahu
k obsahu kurzu):

STRÁNKY CzechPOINT
http://www.czechpoint.cz


Informace pro provozovatele kontaktních míst veřejné správy a uživatele



Informace k připojení k CzechPOINT a CzechPOINT@office



Dokumenty ke stažení – metodiky, pracovní postupy, stanoviska, nejčastěji kladené
otázky



Slovníček pojmů



Konverze dokumentů – návody, odkazy na úschovnu dokumentů, úložiště ověřovacích
doložek



Aktuální informace



Seznam kontaktních míst



Statistiky zpracovaných agend



a mnoho dalších
STRÁNKY Správy základních registrů
http://www.szrcr.cz/



Informace o základních registrech pro orgány veřejné moci



Řada metodických pomůcek pro obce, kraje a ústřední orgány, např. připojení
k základním registrům, často kladené otázky, aj.
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Petr Budiš, Iva Hřebíková: Datové schránky, ANAG, 2010
Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 1. 2011, C. H. Beck, 2010

Výpis a opis z trestního rejstříku
Úkol č. 1
Vysvětlete rozdíl mezi výpisem a opisem z trestního rejstříku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CzP@ a základní registry
Úkol č. 1
Zařaďte uvedené matriční činnosti do odpovídajícího sloupečku podle toho, kdo je vykonává
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Zápis údaje o doručovací adrese, zápis změny příjmení, zápis údajů o uzavření manželství,
zápis údajů o úmrtí

Matriční úřad

Obec základního typu

Úkol č. 2
Vyjmenujte alespoň dva údaje, které obsahují provozní údaje
…………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................

Konverze dokumentů z moci úřední
Úkol č. 1
Vyberte z následujících možností tu správnou a zdůvodněte ji s ohledem na osvobozování
poplatků z provedené konverze
a) Konverze z moci úřední je pro úřad zdarma
Zdůvodnění ………………………………………………………………………………………………………………….

b) Za provedení konverze z moci úřední úřad platí poplatek
Zdůvodnění ………………………………………………………………………………………………………………….
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Následující test obsahuje uzavřené otázky. Ke každé testové otázce Vám
nabízíme tři varianty odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna správná.
1.
a)
b)
c)

Konverzi z moci úřední vykonává:
kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT
pracoviště CzechPOINT@office
jakékoli pracoviště úřadu, které má přístup k Internetu

2.
a)
b)
c)

Kdo nastavuje úředníkovi přístup do CzechPOINT@office?
Lokální administrátor
Vedoucí úřadu
Správce centrály CzechPOINT

3.
a)
b)
c)

Lze při konverzi z moci úřední využívat úschovnu dokumentů?
Ano, lze ji využívat neomezeně
Nelze
Ano, ale pouze v případě dokumentů větších než 10 Mb

4.
a)
b)
c)

Výpis z obchodního rejstříku může žádat
Pouze pověřený úředník
Kdokoli, protože se jedná o veřejný rejstřík
Pouze osoba, které se výpis týká

5.
a)
b)
c)

Rozhodné datum pro zařazení do seznamu voličů v případě referenda je
První den v měsíci, ve kterém referendum proběhne
Datum referenda
Den před konáním referenda

6.
a)
b)
c)

Ze kterého základního registru čerpá údaje výpis Seznam voličů
Z registru osob
Z registru obyvatel
Z registru práv a povinností
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