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CO PŘINESLY NÁVŠTĚVY JEDNOTLIVÝCH ORP
Od půlky ledna jsme navštívili již 180 obcí 
s rozšířenou působností. Při těchto cestách 
jsme zatím ujeli 10 420 kilometrů. Setkali 
jsme se s mnoha lidmi, kteří budou nový pro-
jekt uvádět do života. Zbývajících 26 ORP 
navštívíme do 21. března. 
Zpočátku jsme plánovali, že se v této fázi projektu podí-
váme jen na místa, kde jsme z dotazníků, vašich fotografií, 
komentářů nebo e-mailů viděli, že by realizace mohla mít 
určitá větší úskalí. Ale již během prvních dní jsme poznali, 
jak důležité je setkání a konzultace přímo na místě, proto 
jsme tento názor přehodnotili a rozhodli se navštívit všech-
ny obce s rozšířenou působností co nejdříve. Byli jsme už 
v naší nejsevernější ORP (Rumburk), nejjižnější (Kaplice), 
nejvýchodnější (Jablunkov) a tento týden i v té nejzápad-
nější (Aš). Setkali jsme se často s nepřízní počasí, ale nikdy 
s nepřízní lidí v ORP. Naše cesty už přinesly celou řadu 
důležitých postřehů a rádi bychom všem poděkovali, že 
jste si na tyto konzultace udělali čas, byť to často bylo 
brzy ráno, pozdě odpoledne nebo večer. Právě zpětná 
vazba z ORP a komunikace mezi Ministerstvem dopravy 
a ORP jsou při zavádění těchto změn nesmírně důležité, 
abychom společně podchytili co nejvíce potenciálních 
problémů včas. 

Naše cesty mají hned několik důležitých důvodů. Kromě 
toho, že rádi poznáme všechny, kteří s námi na projektu  
v regionech pracují, chceme dát také prostor, abyste se 
nás mohli zeptat na to, co je pro vás důležité. Také je 
třeba vysvětlit, jakým způsobem bude probíhat focení 
žadatelů o řidičské oprávnění v jednotlivých ORP a vy-
řešit problematiku s tím spojenou. Především umístění ka-
mer, jejich propojení s technikou ORP, vhodné osvětlení 
a další nutné podmínky pro vytvoření požadované foto-
grafie. Hlavně proto s sebou vozíme testovací aplikaci  
i kameru, abyste si dokázali představit, jak přibližně bude 
zařízení vypadat a jak se s ním bude pracovat. Aplika-

ce je ještě v testovací fázi, ale i tak už lze vidět, že jsme  
se při jejím zadání a vývoji ubírali cestou jednoduchého, 
a přesto efektivního a intuitivního řešení. Zkušenosti z tes-
tů jsou zatím příznivé, a tak doufám, že nás toto řešení  
v běžném provozu nezklame. Jak jsme již během návštěv 
ORP zjistili, jednoduchost celého řešení nepochybně ušet-
řila dost starostí, času i peněz. Často jsme na místě zjistili,  
že plánované větší úpravy pracovišť nebudou nutné.

Velká část úspěchu bude pak stát na zkušebním provozu, 
který by měl probíhat v květnu a červnu. Během něj bu-
deme muset vše dobře otestovat a najít optimální řešení 
pro rutinní provoz od července. Právě během zkoušek 
bude nutné dořešit nejlepší umístění zařízení a světelné 
podmínky. I my ale stále testujeme a o nových zjištěních 
vás vždy budeme informovat prostřednictvím našeho  
informačního webu nebo e-mailem.

Společně s Ministerstvem dopravy se zabýváme také pří-
pravami změn v celém procesu, od pořízení žádosti až 
po vydání nového řidičského průkazu. O všech změnách 

v systémech i procesech vás budeme informovat na pláno-
vaných školeních. 

Při sestavování rozpisu školení jsme se snažili v maximální 
možné míře zohlednit vhodnost místa školení, dojezdo-
vých časů, ale zároveň nutnost proškolit všechny uchaze-
če. Pokud budete mít zásadní připomínky nebo náměty 
na změny, napište nám je také. Bude-li to aspoň trochu 
možné, pokusíme se vám vyhovět. Informaci o přihlašová-
ní na školení najdete na jiném místě v tomto newsletteru. 

S ohledem na blížící se spuštění projektu vám budeme 
vděční za každou připomínku a zpětnou vazbu, kterou od 
vás dostaneme.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na její 
pokračování.

JAN PAROUBEK  
ředitel Divize dopravních aplikací  

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

a částečné rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů

Přehled cest Cendis:  
již navštívené ORP jsou v mapce zvýrazněné žlutě

PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ PROJEKTU
Společnost Asseco Central Europe, a. s. je jedním z nej-
silnějších softwarových domů ve střední a východní Evro-
pě. Působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, 
Německu, Rakousku i Švýcarsku. Patří mezi nejvýznam-
nější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti 
informačních technologií pro komerční sféru i pro státní 
správu a samosprávu. Pro Ministerstvo dopravy spravuje 
od roku 2005 informační systém Digitálního tachografu. 

V projektu Digitalizace fotografií a podpisů a částečné 
rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů hraje Asseco 
Central Europe klíčovou roli ve všech potřebných úpra-
vách informačního systému Digitálního tachografu, v jeho 
propojení s Centrálním registrem řidičů a v práci s digita-
lizovanými fotografiemi a podpisy.
Současně bychom rádi poděkovali společnosti Asseco 
Central Europe, a. s., za veškerou práci a podporu při re-

alizaci nejen tohoto projektu, ale za celou dobu provozu 
této aplikace. Ministerstvo dopravy pro další období od 
dubna 2018 uzavřelo smlouvu na provozování systému 
nově se státním podnikem Státní tiskárna cenin.
Z pohledu práce se systémem digitálního tachografu na 
obcích s rozšířenou působností by nemělo dojít k žád-
ným zásadním změnám. O případných drobných úpra-
vách vás budeme včas informovat.



Bc. Ing. Petr Jilemnický  
petr.jilemnicky@cendis.cz,  
(+420) 725 799 488 
Cendis, s. p.,  
nábřeží L. Svobody 1222/12, 
 Praha 1, 110 00 

V druhé polovině února jsme úspěšně do-
končili testování upraveného Centrálního 
registru řidičů pro rozvolnění místní přísluš-
nosti a kompletní úpravu informačního sys-
tému Digitálního tachografu i jejich spolu-
práce s ostatními systémy, které budou do 
procesu zapojeny. Nyní se finalizují přípra-
vy na ostrý provoz. 

Programové vybavení pro pořizování fotografie a pod-
pisu na ORP je ve fázi finálního testování. Testováním 
prošly nejen upravené systémy jako takové, tedy Cen-
trální registr řidičů a systém Digitálního tachografu pro 
rozvolnění místní příslušnosti, ale také úpravy potřebné 
pro práci s digitalizovaným podpisem  a digitalizovaný-
mi fotografiemi v informačním systému Digitálního tacho-
grafu a všechny vazby mezi jednotlivými systémy, které 
znázorňuje schéma u tohoto článku. Otestováno je spo-
jení s evidencí občanských průkazů (EOP), i s evidencí 

cestovních dokladů (ECD), odkud bude možné získat již 
existující fotografie žadatele o řidičské oprávnění. Otes-
továno bylo také propojení se Státní tiskárnou cenin, do 
které budou směřovat všechny informace z ORP nutné  
k výrobě řidičského průkazu. 
Úspěšným testováním prošel také prototyp aplikace 
pro pořizování fotografií žadatelů o řidičský průkaz.  
Ta před pořízením fotografie sama upraví vhodný výřez 
a upozorní pracovníka ORP na některé důležité detaily, 
aby fotografie přesně odpovídala pravidlům.

     VŠECHNY SYSTÉMY UŽ JSOU V ZÁVĚREČNÉ FÁZI PŘÍPRAVY NA ZMĚNU

Hlaste se na školení do 23. března 2018 do 10 hod. na e-mail: petr.jilemnicky@cendis.cz

KONTAKT

Na duben a květen jsme pro vás připravili celkem 
20 termínů školení, při kterých vás během tří hodin 
seznámíme se všemi změnami v systémech a proce-
sech i s novou technikou, aby vás nezaskočily při 
vyřizování požadavků uchazečů o řidičské průkazy. 
Nechtěli jsme nikoho omezovat počtem lidí, které 
by bylo možné proškolit. Každá obec s rozšíře-
nou působností má jiné požadavky a pokládáme 

za logické, že potřebujete mít vyškolený i záskok 
pro případ nemocí a dovolených. Vycházíme tedy  
z požadavků, které jste nám poslali. Celkem bude-
me nakonec školit skoro 800 pracovníků ORP. 
Termíny, místa konání a přiřazení ORP k jednotlivým 
školením najdete v tento okamžik na webových 
stránkách cendis.cz/orp. Řada z vás už upřesňova-
la své požadavky. Ty jsme již do tabulek zapraco-

vali. Na webu tedy najdete, kdy a kam máte přijet, 
a nyní vás prosíme, abyste nám nahlásili jména těch, 
kdo na jednotlivá školení dorazí. Pošlete prosím za 
každou ORP jeden e-mail se jmény účastníků, kte-
ré na konkrétní termíny školení vyšlete, na adresu  
petr.jilemnicky@cendis.cz. Přihlášky uzavíráme 
v pátek 23. března 2018 v 10 hodin dopoledne. 

Znázornění celkového  
fungování a propojení systémů

CO JE PŘED NÁMI

PŘIHLASTE SVÉ KOLEGY NA KONKRÉTNÍ TERMÍNY ŠKOLENÍ

Na přelomu března a dubna budou vyhodnoceny 
poznatky z návštěv všech ORP a na základě 
nových informací budou aktualizovány údaje 
o potřebách jednotlivých pracovišť k přechodu  
na nový systém (délky kabelů propojujících 
kamery a signpady s počítačem, počty zařízení  
a instalací softwarového vybavení ORP a další).

V dubnu a květnu se uskuteční školení 
pracovníků ORP. 

Cendis začne na základě zjištěných 
informací a vyhodnocení testovacího 
provozu v březnu připravovat nákup 
potřebné techniky, kterou bude mít  
ve své správě a poskytne ji ORP.


