Změna informací po volbách v systému ePUSA
Elektronický portál územních samospráv, tzv. ePUSA, obsahuje kontaktní údaje o
představitelích obecních samospráv, které jsou na www.epusa.cz automaticky k dispozici
občanům, ostatním úřadům a rovněž složkám Integrovaného záchranného systému.
Aby obce po volbách nebyly obtěžovány dalšími subjekty veřejné správy se žádostí o
kontaktní údaje na nového statutárního zástupce, stačí zadat aktuální údaje do systému
ePUSA na adrese www.epusa.cz. ePUSA rovněž slouží jako registr, ze kterého jsou
poskytována data do informačního systému datových schránek (ISDS).
Nejdříve je tedy nutné zaktualizovat údaje o zástupcích obce (starosta, primátor) v ePUSA.
Jakmile je osoba v prostředí ePUSA označena jako „statutární zástupce“, je následně
automaticky provedena aktualizace vůči informačnímu systému datových schránek. Každá
změna vygeneruje dva reagující dopisy – jeden ruší staré přístupové údaje, druhý pak zasílá
nové přihlašovací údaje (poštou – do vlastních rukou) do datové schránky.
Více informací naleznete na http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky.aspx
Přihlašovací jméno a heslo do ePUSA každá obec již obdržela v minulosti od Ministerstva
vnitra.
Po volbě nového starosty tak nastávají dvě možnosti:
1) Staré vedení obce předá přístupové údaje do ePUSA novému vedení. To
provede aktualizaci údajů o statutárním zástupci. Tím se zablokuje přístup do
datové schránky a je třeba počkat, až přijdou poštou nové přístupové údaje.
(během několika dnů)
2)

V případě, že přihlašovací jméno a heslo nemáte k dispozici, nebo jej kdykoli
v budoucnu ztratíte, zašlete z obecního mailu žádost o jejich zaslání na adresu
technické podpory help@epusa.cz. V žádosti uveďte jméno obce, jméno a
příjmení kontaktní osoby, která žádá o údaje, kontaktní telefon na pevnou linku
obce. Po odeslání žádosti Vám budou zaslány nové přihlašovací údaje. Po
editaci údajů o statutárním zástupci opět nastává varianta číslo jedna, tj. musíte
počkat, až Vám přijdou nové přístupové údaje do datové schránky.

S technickou podporou help@epusa.cz můžete řešit i další problémy vzniklé při práci se
systémem ePUSA. Informace pro práci se systémem ePUSA najdete na
http://www.epusa.cz/share/ePUSA_2_0_Uzivatel.pdf?1163688021
Změna údajů pro CzechPoint.
Při změně údajů v ePUSA proveďte i změnu údajů uživatelů CzechPointu. Pro změnu
atributů o CzechPointu je třeba být přihlášen do systému ePUSA pod administrátorem
CzechPointu, t.j. nelze použít běžný účet ePUSA pro obec, ani účet pracovníků
CzechPointu. Název účtu administrátora většinou začíná předponou CP_ nebo ADM_ .
Pokud jste tento účet nebo heslo ztratili, požádejte zasláním žádosti z emailu obce (důležité,
ne z jiného) s uvedením účtu (pokud znáte), názvu obce a PSČ na email
helpdesk@czechpoint.cz. V systému ePUSA je třeba vyplnit atributy přístupu pro osoby dle
požadované úrovně přístupu.
Pro nového uživatele CzechPointu je třeba ještě doplnit přístupové certifikáty. Otevřete
https://www.czechpoint.cz/nps a po přihlášení doplníte odpovídající certifikáty.
Detailní návod na nastavení systému CzechPoint najdete na http://www.czechpoint.cz/web/?
q=node/460
Pokud nemáte k dispozici příslušné certifikáty (el. podpisy), je potřeba si je vyřídit na
pracovišti tzv. certifikační autority. Více na www.ica.cz, www.postsignum.cz a
www.eidentity.cz. Certifikáty lze také vyřídit na odboru informatiky krajského úřadu.

Tento článek rozvádí dopis ministra vnitra Radka Johna, který byl zaslán všem obcím po
volbách do obecních zastupitelstev.
V případě dalších otázek a problémů můžete volat na bezplatnou linku kraje Vysočina
800 809 809.

