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Název společnosti: DATRON, a.s.
Datum vzniku: 6.listopadu 1991
IČ: 432 27 520
DIČ: CZ43227520
Datová schránka: ay4dnkv
Sídlo firmy: Vachkova 3008

470 01 Česká Lípa

Telefon: 483 030 411
Fax: 483 030 455
E-mail: info@datron.cz
Internet: www.datron.cz



Partneři a přímá integrace

316.06.2021



Řešení pro státní správu a samosprávu

416.06.2021



Úplné elektronické podání

516.06.2021



Portál občana

616.06.2021

• Portál občana zprostředkovává elektronickou komunikaci mezi občanem a 
městským úřadem

• Elektronická komunikace probíhat přes webovou aplikaci, 
• Přesun dostupnosti úřadu v elektronický přístup a řeší životních situací ve 

vybraných oblastech občanských a podnikatelských činností

Veřejná část 

• Možnost vyřešení životních situací bez historie podání
• Dostupnost všeobecných informací

• Úřední deska
• Informace o Městě a Úřadu
• Aktuality
• Zasílání podmětů a námětů



Portál občana

716.06.2021

Privátní část

Přihlášení ISDS
• datové schránky
• mojeID – CZ.NIC validovaný účet 3 stupně
• příprava na eIdentitu

Historie podání
• Informace o odeslaných podání
• Zobrazování stavů řešení u podání
• Náhled podání a přiložených příloh
• Komentáře k podání

Přehled poplatků a plateb
• Výčet poplatků a plateb

Elektronická platební brána
• Zaplacení poplatku s pohodlí domova



Portál občana

816.06.2021

Privátní část – doplňkové služby

Informační služba
• informování o změnách stavů (Podáním, Aktualit, Poplatků, …)

Hlídací pes
• Možnost ohlídání platnosti 

• Dokladů
• Pojištění
• Prohlídek

Statistiky
• Přístupů
• Přístupů dle zařízení
• Formulářů životních situací
• Článků, Aktualit



Portál občana

916.06.2021

Privátní část – doplňkové služby

Chytrý telefonní seznam
• Rychlé zjištění kontaktu na úředníka
• Detail kontaktů a rychlé uložení
• Dostupnost přítomnosti na pracovišti

Integrace objednávání na úřad
• Objednání na úřad
• Stav služeb
• Statistiky



Portál občana – další vývoj

1016.06.2021

• Nová grafika
• Responzivní
• Nová privátní část
• Nové hledání životních situací
• Nové služby



Dotazy

16.06.2021 11

Michal Dvořák
tel.:+420 725 593 689

email: mdvorak@datron.cz

Jaromír Látal
tel.:+420 602 411 503

email: jlatal@datron.cz


