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CENDIS ODPOVÍDÁ NA PRVNÍ DOTAZY ORP
V posledních dvou týdnech 
jsme obdrželi celou řadu 
dotazů od obcí s rozší-
řenou působností, které  
k nám dorazily po odeslá-
ní dopisu pana náměstka 
ministra Ladislava Něm-
ce s žádostí o kontakty 
od ORP. Všechny ukazují,  
že v obcích s rozšířenou 

působností se touto problematikou už intenzivně za-
býváte, a rádi bychom vás tedy aspoň stručně a vel-
mi zjednodušeně informovali o tom, co se nyní děje  
a jak postupujeme.

POČÁTEČNÍ KROKY PROJEKTU
Hned zpočátku projektu bylo třeba definovat nutné 
úpravy na straně nyní provozovaných informačních sys-
témů Centrální registr řidičů (IS CRŘ) a Digitální tacho-
graf (IS DT), stejně jako definovat nový způsob přeno-
su dat z těchto systémů do Státní tiskárny cenin (STC),  
která žádosti o ŘP a PPZŘ zpracovává a doklady tiskne.
Mezi všemi systémy bylo nutné definovat potřebné 
úpravy rozhraní pro přenosy dat. Zároveň bylo třeba 
zahájit jednání s Ministerstvem vnitra (MV ČR) o pří-
stupech do stávajících registrů občanských průkazů  
a cestovních pasů.

FOTOGRAFIE ŽADATELŮ ZE SYSTÉMU  
MINISTERSTVA VNITRA
Systém bude vytvořen tak, že při otevření nové žádos-
ti o ŘP nebo PPZŘ se automaticky dotáže do registrů  
Ministerstva vnitra, zda fotografii žadatele už obsa-
hují. Při zpracování žádosti o kartu řidiče se Digitální ta-
chograf automaticky dotáže, zda existuje fotografie  
v IS CRŘ. IS DT nemůže vstupovat s dotazem až 
do registrů Ministerstva vnitra, proto bude informa-
ci zjišťovat jen v IS CRŘ. Hlavním cílem je nepoři-
zovat zbytečně fotografie, které již jsou v systému 
dostupné. Výhodou je úspora času proti focení na 
přepážce pro občana i úředníka. Pokud se foto-
grafie v některém z registrů již nachází, zobrazí 
se zaměstnanci ORP, který žádost zpracovává.  
V okně žádosti se objeví až tři dostupné fotografie  
a ta nejnovější bude zvýrazněna. Nebude-li zobraze-
na žádná nebo pokud zaměstnanec ORP vyhodnotí, 
že se podoba žadatele liší od dostupných fotogra-
fií, bude moct zvolit možnost Pořídit novou fotografii.  
To proběhne prostřednictvím nové fotoaplika-
ce, kterou budou vybavena všechna pracoviště 
agendy řidičů přijímající žádosti o nové doklady.  
Tato aplikace také umožní příjem fotografie ze  
souboru, tzn. z flashdisku, datové schránky nebo 
jiného zdroje.

NOVÁ FOTOAPLIKACE A PODMÍNKY  
PRO POŘÍZENÍ FOTOGRAFIÍ
I pro tuto novou fotoaplikaci bylo nutné nadefinovat 
potřebná datová rozhraní s IS CRŘ a IS DT, aby oba 
informační systémy byly schopny s touto aplikací pl-
nohodnotně komunikovat. Fotoaplikace se nyní vyvíjí 
a testuje, bližší informace o ní přineseme v některém 
z příštích newsletterů. Součástí testování je i pořízení 
fotografií v různých podmínkách, které na pracovi-
štích ORP panují. Testy se týkají hlavně vzdálenosti 
zařízení od žadatele, pozadí nebo světelných pod-
mínek. Testovací fotografie se následně odešlou 
do Státní tiskárny cenin, která prověří jejich kvalitu.  
Z toho vyplynou jasné podmínky pro umístění, vzdá-
lenost, potřebné pozadí i další podmínky. Stejně tak 
procházejí testováním i různá zařízení, která se bu-
dou používat jak pro pořizování fotografií, tak pro 
pořizování digitalizovaných podpisů. Pořizování digi-
talizovaných podpisů se předpokládá pomocí stejné 
aplikace, která bude sloužit i pro pořízení fotografií, 
aby obsluha byla jednotná a hlavně jednoduchá. 
Právě z těchto testů vzniknou základní požadavky 
na nutné úpravy místa, kde se budou fotografie po-
řizovat, přičemž se předpokládá úprava a následné  
vybavení potřebným zařízením u všech pracovišť, 
resp. přepážek, která nyní žádosti přijímají.
Jakmile bude na základě testů rozhodnuto, která za-
řízení jsou vhodná a správně komunikují s vyvíjeným 
softwarem a jaké musí být podmínky pro správné po-
řízení fotografie, přineseme i informace o tom, jakým 
způsobem bude zajištěno pořízení a financování 
vybavení či případných nutných úprav prostor pro 
pořízení fotografií.
Naší snahou je poskytnout obcím s rozšířenou působ-
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Jsme si velmi dobře vědomi, že každá ORP má 
jiné podmínky na přepážkách, kde se vydávají  
řidičské průkazy. Pokud nebude dostupná fotogra-
fie žadatele o řidičský průkaz v současných da-
tabázích, bude nezbytné ji pořídit přímo na místě 
jako v případě žádosti o občanský průkaz. Pod-
mínky na každém pracovišti jsou úplně jiné, proto 
vás velmi prosíme o vyplnění krátkého výzkumu, 
který pro Cendis a Ministerstvo dopravy organizuje 
agentura STEM/MARK. Dotazník můžete vyplnit 
na adrese www.stemmark.cz/orp. 

Je to 12 jednoduchých otázek, nezabere vám to 
více než 10–15 minut a nám to pomůže přesně 
poznat podmínky, které máte na svém úřadě.  
Otázky se týkají především počtu pracovišť, kte-
rá vaše ORP spravuje, jej ich přesných adres a IT  
vybavení. Potřebujeme např íklad zjist i t ,  jak da-
leko je od počítače pracovníka, který vyř izuje 
žádosti , k místu, kde plánujete žadatele foti t . 
Potřebujeme získat více informací o aktuálním 
softwarovém i hardwarovém vybavení vašich 
pracovišť. Předpokládáme, že aktuální vybave-

ní jednotl ivých ORP není jednotné, a budeme 
se tomu muset př izpůsobit. V závěru dotazníku 
najdete možnost pro nahrání až čtyř fotografi í . 
Velmi vás prosíme, pošlete nám touto cestou 
také fotografie svých pracovišť, abychom mohli 
porovnat možnosti jednotl ivých ORP a získa-
l i  co nejlepší představu, jak to u vás přesně  
vypadá. Dotazník prosím vyplňte do středy  
20. prosince, abychom mohli všechna data 
přes svátky zpracovat a vyhodnoti t .  

     VÝZKUM: JAK BUDE MOŽNÉ V ORP FOTIT ŽADATELE?

KONTAKT

PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ PROJEKTU
Skupina ICZ vytvořila a provozuje registr řidičů  
a mimo jiné také registr vozidel. Je tzv. systémo-
vým integrátorem především v oblasti veřejné  
a státní správy. Je proto i jedním z klíčových partne-
rů projektu změn v agendě řidičů. Musí připravit 
všechny změny v registru řidičů, aby ORP mohly bez 
problému pracovat s fotografiemi žadatelů o řidič-
ský průkaz a také pořizovat jejich digitalizované 
podpisy. Zajistí také úpravy potřebné pro poskytnutí 
možnosti obsloužit žadatele nezávisle na jejich by-

dlišti. V praxi to znamená propojit registr řidičů s do-
stupnými aplikacemi Ministerstva vnitra, odkud bude 
možné čerpat fotografie, napojit na systém aplikaci, 
díky které budou pracovníci ORP pořizovat fotografie  
žadatelů, pokud nebudou v databázích dostupné, 
a také napojit na systém nová zařízení pro pořízení 
digitalizovaného podpisu. To vše připravuje ICZ tak, 
aby bylo uživatelské prostředí pro pracovníky ORP  
co nejjednodušší a práce v něm byla rychlá a snad-
ná. K tomu všemu čeká ICZ také významné posílení 

hardwaru jejich vlastního systému. Je nezbytné zvýšit 
kapacitu serverů, které data zpracovávají, protože 
nově budou pracovat každý den s tisícovkami fotografií 
a podpisů žadatelů o řidičský průkaz.

PROVOZOVATEL  
CENTRÁLNÍHO  
REGISTRU ŘIDIČŮ

DOTAZNÍK VYPLŇUJTE DO STŘEDY 20. PROSINCE  
NA WWW.STEMMARK.CZ/ORP

ností takové řešení, které bude co nejjednodušší pro 
vybudování i následný běžný provoz.
Nejnovější informace vám určitě přineseme hned 
počátkem příštího roku. K tomu ale potřebujeme i vaši 
pomoc, a proto vás žádáme o odpovědi na otáz-
ky, které jsme shrnuli do krátkého dotazníku. Píšeme  
o něm níže v tomto newsletteru. Jelikož dohromady je  
206 ORP s př ibližně 450 pracovišt i agendy  
řidičů, musíme si informace roztř ídit, vyhodnotit  
a následně další činnost uzpůsobíme také zjiště-
ným skutečnostem.

ZAVÁDĚNÍ NOVÉHO SYSTÉMU A ŠKOLENÍ
Počátkem roku 2018 budou probíhat hlavní změny  
informačních systémů a testování nových funkcí, které 

se ORP zatím nijak nedotknou. Zároveň s vámi už 
budeme řešit konkrétní předpoklad pro instalaci zaří-
zení. Od poloviny března do začátku května zorga-
nizujeme několik školení, na kterých vás seznámíme 
se všemi změnami informačních systémů i s obsluhou 
všech zařízení. Samotnou instalaci na pracovištích 
ORP předpokládáme v dubnu a květnu, abychom ko-
nec května a celý červen mohli věnovat testování. Do 
toho budou nakonec zapojena všechna pracoviště, 
aby bylo možné zajistit co nejdelší zkušební provoz, 
a byl tedy dostatek času na zaškolení všech zaměst-
nanců a také na odstranění případných nedostatků, 
které během zkoušek odhalíme.
Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte a napište nám. 
Kontakty na Petra Jilemnického, který je vám kdykoliv  

k dispozici, najdete na konci tohoto newslette-
ru. Od ledna bude také spuštěn informační web,  
kde budeme zveřejňovat odpovědi na všechny vaše 
dotazy, jelikož se často překrývají. Najdete tam také 
další potřebné důležité informace k projektu. Všechny  
podrobnosti se dozvíte v lednovém Newsletteru. 

Moc děkujeme za poskytnuté údaje a těšíme se na 
další spolupráci.

JAN PAROUBEK  
ředitel Divize dopravních aplikací a technologií, 

zástupce ředitele Cendis, s. p., 
vedoucí projektu Digitalizace fotografií a podpisů  

a částečné rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů


