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1 Úvod  
 

Portál občana města Znojma je aplikace umožňující občanům i dalším subjektům (dále jen „Uživatel“) 
komunikovat s úřadem pomocí moderních technologií z pohodlí domova či kanceláře. Portál občana je 
koncipován jako webová aplikace. Uživatel k ní přistupuje prostřednictvím webového prohlížeče, není 
vyžadována instalace žádné nové komponenty na počítač Uživatele. 

 

2 Registrace a verifikace Uživatele 
 

Na adrese https://sluzby.muznojmo.cz/portal se zobrazí úvodní obrazovka portálu občana Znojma, kde je 
možné provést jak registraci nového Uživatele, tak přihlášení již registrovaného Uživatele.  

Současně s registrací nového Uživatele může proběhnout i verifikace jeho registračních údajů. Verifikovaný 
uživatel má vyšší oprávnění při využívání služeb portálu a také přístup k rozšířeným funkcím portálu, např. ke 
službě "Pohledávky", viz. kapitola 4.  
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Pro registraci a přihlášení Uživatele do portálu je možné vybrat jednu z možností ověření vaší totožnosti: 

- eIdentita.cz   (registrace vč. verifikace) 
- Datová schránka (registrace vč. verifikace) 
- Služba mojeID  (jen registrace) 
- Nová registrace  (jen registrace) 

 

2.1 Registrace pomocí eIdentita.cz - eObčanka 
 

Pro využití tohoto způsobu registrace nového Uživatele je potřeba mít (nebo vytvořit) platný účet v systému 
eIdentita, který slouží pro bezpečné a zaručené ověřování totožnosti uživatelů online služeb veřejné správy.  

Po stisknutí tlačítka [eIdentita.cz] bude Uživatel přesměrování na portál nia – eidentita.cz, kde zvolí 
přihlášení pomocí eObčanky nebo pomocí jména, hesla a SMS.  

 

Po zadání identifikačních údajů a přihlášení do systému eidentita.cz bude Uživatel vyzván k udělení souhlasu 
a k určení rozsahu předání jeho osobních údajů do systému portálu města Znojma. Tyto údaje budou 
následně využívány pro automatické vyplňování žádostí Uživatele na portálu a proto je vhodné svolení v 
plném rozsahu .  

Další možností je udělení jednorázového nebo trvalého souhlasu s předáním údajů. Při volbě jednorázového 
souhlasu bude Uživatel k tomuto kroku opakovaně vyzíván při každém dalším přihlášení. Pokud povolí trvalý 
souhlas, bude mít možnost tento kdykoliv odvolat na portále nia.eidentita.cz.  

Následně proběhne přihlášení Uživatele do aplikace Portál občana města Znojma. Kontrolu registračních 
údajů může provést v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, výběrem položky Osobní 
údaje. 

Registrace nového Uživatele pomocí systému eIdentita zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů. 
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2.2 Registrace pomocí datové schránky  
 

Pro využití tohoto způsobu registrace nového Uživatele je potřeba mít (nebo vytvořit) funkční datovou 
schránku v systému datových schránek veřejné správy, provozovaném Českou poštou.  

Po stisknutí tlačítka [Datové schránky] bude Uživatel přesměrován na portál mojedatovaschranka.cz, kde si 
vybere jednu z možností přihlášení do datové schránky a přihlásíte se.  

 

Po úspěšném přihlášení do systému datových schránek bude Uživatel vyzván k udělení souhlasu s předáním 
informací o datové schránce pro potřeby portálu města Znojma.  

Následně proběhne přihlášení Uživatele do aplikace Portál občana města Znojma. Kontrolu registračních 
údajů může provést v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, výběrem položky Osobní 
údaje. 

Registrace nového Uživatele pomocí datové schránky zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů.    

 

2.3 Registrace pomocí mojeID 
 

Pro využití tohoto způsobu registrace nového Uživatele je potřeba mít (nebo vytvořit) funkční účet ve službě 
mojeID, která  poskytuje centrální správu internetových identit Uživatelů.  

Po stisknutí tlačítka [mojeID] bude Uživatel přesměrován na portál služby mojeID.cz, kde vyplní identifikační 
údaje a přihlásí se. 
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Po úspěšném do služby mojeID bude Uživatel vyzván k udělení souhlasu a k určení rozsahu předání jeho 
osobních údajů do systému portálu města Znojma. Tyto údaje budou následně využívány pro automatické 
vyplňování žádostí Uživatele na portálu a proto je vhodné svolení v plném rozsahu .  

Dále má Uživatel  možnost zvolit „Předávat při každém přihlášení“, pokud odsouhlasí (zaškrtne), nebude 
potřebovat tento krok opakovat při každém dalším přihlášení. V opačném případě bude mít možnost tuto 
volbu kdykoliv změnit na portále mojeID.cz.  

Následně proběhne přihlášení Uživatele do aplikace Portál občana města Znojma. 

 

 

Volbou tlačítka [Další] dojde k přenosu osobních dat ze služby mojeID do portálu a registraci nového 
Uživatele.  

Kontrolu registračních údajů může provést v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, 
výběrem položky Osobní údaje. 
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Registrace pomocí služby mojeID provede jen registraci nového Uživatele, nikoliv verifikaci jeho registračních 
údajů. Tu lze provést dodatečně - viz. kapitola 2.6. Verifikace Uživatele.   

  

2.4 Registrace pomocí odkazu „Nová registrace“ 
 

Tento způsob registrace je určen pro Uživatele, který nemůže využít žádný z výše uvedených způsobů 
registrace. 

Po kliknutí na odkaz "Nová registrace" se zobrazí formulář k vyplnění údajů o uživateli.  
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Všechny údaje je potřeba vyplnit co nejpečlivěji, následně budou využívány pro automatické vyplňování 
žádostí Uživatele na portálu. Nesprávným vyplněním tak může dojít k nesouladům při jejich dalším zpracování. 
Údaje zadané v registračním formuláři můžete později upravovat po přihlášení v portálu občana.  

Máte-li správně vyplněné všechny údaje v registračním formuláři, zaškrtněte souhlas se všeobecnými 
podmínkami a stiskněte tlačítko [Registrovat]. 

Následně bude na e-mailovou adresu Uživatele zaslán e-mail s pokyny pro další postup. Tento e-mail 
obsahuje tzv. jednorázovou vstupenku - odkaz na stránku portálu občana pro potvrzení registrace, na který 
je nutné kliknout pro dokončení registrace. Odkaz je platný po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby už 
nebude možné účet Uživatele tímto způsobem aktivovat. Některé e-mailové služby můžou tento mail 
vyhodnotit jako spam. Nenajdete-li proto tuto zprávu ve složce s doručenou poštou ve vašem poštovním 
klientovi, zkontrolujte složku, do které je přesouván spam. 

Při využití tohoto způsobu registrace nového Uživatele proběhne jen registrace, nikoliv verifikace 
registračních údajů. Tu lze provést dodatečně - viz. kapitola 2.6. Verifikace Uživatele. 

 

2.5 Přihlášení Uživatele  
 

Po úspěšné registraci nového Uživatele některým z výše uvedených způsobů lze provést přihlášení do Portálu 
občana města Znojma na adrese https://sluzby.muznojmo.cz/portal 
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Přihlášení je možné provést stisknutím některého z tlačítek [eIdentita.cz] [Datové schránky] nebo [mojeID], 
případně vyplněním identifikačních údajů a stiskem tlačítka [Přihlásit].  

Volba způsobu přihlášení odpovídá způsobu, který nový Uživatel použil ke své registraci. 

 

2.6 Verifikace Uživatele  
 

Uživatelé registrovaní pomocí služby mojeID nebo Nová registrace mohou následně provést verifikaci 
registračních údajů.  

Verifikovaný uživatel má vyšší oprávnění při využívání služeb potrálu a také má přístup k rozšířeným funkcím 
portálu, např. ke službě "Pohledávky", viz. kapitola 4.  

Verifikaci provede Uživatel následujícím způsobem: 

Po dokončení řádné registrace na portálu si Uživatel vytiskne registrační formulář, umístěný v záložce 
Formuláře / Registrace.  

 

 

Následně provede osobní návštěvu na podatelně úřadu města Znojma, předloží platný doklad totožnosti a 
vyplněný registrační formulář. Pracovník podatelny provede ztotožnění (verifikaci) Uživatele se subjektem 
v informačním systému Města Znojma.  

Po úspěšné verifikaci se zaktivuje funkce nahlížení na pohledávky uživatele. 

Uživatelé registrovaní pomocí služby eIdentita.cz nebo Datová schránka jsou automaticky i verifikováni. 
Přesto doporučujeme i osobní návštěvu Uživatele na podatelně městského úřadu ve Znojmě za účelem 
prověření duplicit v informačním systému města Znojma. V opačném případě by se uživateli nemusely 
zobrazovat jeho pohledávky vůči Městu Znojmu v plném rozsahu. 
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3 Práce s formuláři  
 

Po provedení registrace (případně verifikace) Uživatele a úspěšném přihlášení do portálu je možné zahájit 
práci s formuláři. 

Seznam aktuálně nabízených formulářů nalezne Uživatel v záložce „Formuláře“, kde jsou přehledně setříděny 
podle jednotlivých odborů úřadu. 

 

 

Uživatel si vybere odbor a formulář, který řeší jeho problém a klikne na tlačítko [Vyplnit]. 

Objeví se pole pro pojmenování pracovní verze formuláře, aby bylo možné se k němu v budoucnosti vrátit.  

 

Uživatel zadá název pracovní verze a potvrdí „OK“ 
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3.1 Vyplnění formuláře  
 

Vybraný formulář se zobrazí v okně prohlížeče, osobní údaje Uživatele jsou již předem vyplněny. 

Pole formuláře dostupná pro editaci jsou podbarvena zeleně nebo červeně.  

Zelená pole jsou jsou nepovinná, Červeně podbarvená pole jsou povinná a bez jejich vyplnění není možné 
další zpracování formuláře. 

 

 

Nad formuláři je možno provádět následující akce:  

Uložit – uloží formulář ve stavu, v jaké se právě nachází  

Opis k tisku – tato operace konvertuje formulář do formátu PDF a zobrazí jej v prohlížeči souborů PDF  

Zkontrolovat – provede kontrolu správnosti vyplnění formuláře. Kontrolují se povinná pole a systém 
upozorní na chybně nebo neúplně vyplněná pole. 
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Odeslat - po dotazu zda opravdu chcete odeslat formulář, odešle vyplněný formulář ke zpracování 
městskému úřadu Znojmo. 

Zavřít - zavře formulář a vrátí se do přechozího seznamu. Před zavřením se zobrazí dotaz, zda uživatel chce 
uložit aktuální podobu formuláře. 

Podepsat a odeslat  - zatím nefunkční, bude k dispozici od listopadu 2019 - vyplněný formulář konvertuje do 
formátu PDF, opatří elektronickým podpisem Uživatele a odešle ke zpracování městskému úřadu Znojmo. 

Na odeslané nepodepsané formuláře nahlíží úřad jako na běžnou písemnost a pokud se jedná např. o žádost, 
bude Uživatel vyzván referentem úřadu k osobní návštěvě a dodatečnému podpisu žádosti.  

Do zprovoznění funkce "Podepsat a odeslat" je možné vyplněný formulář pomocí funkce "Opis k tisku" 
konvertovat do PDF a stáhnout, následně opatřit elektronickým podpisem (např. certifikátem uloženým na 
PC Uživatele) a odeslat na úřad s využitím služby E-Podatelna viz. 
https://www.znojmocity.cz/e%2Dpodatelna/d-31592/p1=60814     

Rozpracované a odeslané formuláře jsou ukládány do záložky "Moje formuláře". Po stisknutím tlačítka 
[Detail] obdrží Uživatel o informaci o stavu a průběhu zpracování jeho formuláře.  
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4 Pohledávky 
 

V záložce „Pohledávky“ má Uživatel možnost nahlédnout a následně uhradit svoje pohledávky evidované 
vůči Městu Znojmu. Tato služba je zpřístupněna pouze verifikovaným Uživatelům. 

 

4.1 Přehled pohledávek 
  

V detailu pohledávky nalezne Uživatel historii předepsaných částek k úhradě, jejich splatnosti, historii úhrad 
(z pokladny, převod na účet apod.) a také možnosti úhrady pohledávky před splatností a po splatnosti: 

 

 

 

4.2 Úhrady pohledávek 
 

Úhradu může Uživatel provést několika způsoby: 

- Bankovním převodem 

 Běžný bankovní převod pomocí internetového bankovnictví uživatele. Uživatel se přihlásí do svého 
internetového bankovnictví a zadá nový platební příkaz k úhradě. Následně zkopíruje údaje z detailu 
pohledávky a provede běžnou úhradu. 
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- Sejmutím QR kódu 

Aplikace v chytrých telefonech umožňují úhradu pomocí sejmutí QR kódu, který je zobrazen v detailu 
pohledávky. QR kód obsahuje veškeré potřebné informace k provedení úhrady dané pohledávky. 

- Platební brána 

Po stisku na ikonu … bude Uživatel přesměrován na platební bránu KB SmartPay, kde pomocí své 
platební karty (debetní, kreditní) provede úhradu. Jsou zde k vyplnění potřebná pole k identifikaci 
„karty“. 
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5 Podpora 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail podpora.portal@muznojmo.cz 
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