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Odbor Hlavního architekta eGovernmentu
• Nadresortní útvar z pohledu kompetencí dle zákona č. 365/2000 Sb.
• Základní dokumenty eGovernmentu (Informační koncepce ČR a její navazující dokumenty),
stejně jako úřadu (Informační koncepce úřadu, provozní dokumentace, atd.) jsou živé. Bez
spolupráce to nejde, a to jak na centrální úrovni, tak v úřadu.
• OHA schvaluje ICT projekty/záměry všech orgánů veřejné správy (OVS), tedy i samospráv.
OVS jsou povinny předkládat projekty/záměry pro všechny systémy, které jsou
agendovými informačními systémy nebo slouží alespoň 5000 unikátních uživatelů.
• OHA bude povinným místem, které bude schvalovat řešení projektů žádající si
spolufinancování z fondů EU – aktuálně Národní plán obnovy a výzvy IROP21+

Národní architektura eGovernmentu
• Národní architektura eGovernmentu (NAeG) je souhrn všech pravidel a služeb, centrálních
i lokálních, která je zveřejněna a spravována na https://archi.gov.cz,
• OHA žádá všechny, kteří se nějak podílejí na výstavbě, údržbě či provozu agendových IS,
aby se s Národní architekturou seznámili,
• NAeG je zveřejněna v podobě hypertextových stránek, což je účelnější než prosté statické
dokumenty (vyhledávání, notifikace o změnách...). 120 samostatných stránek, linkovaných
mezi sebou formou Wiki, za 08/2021 přes 4 tis. zobrazení, za rok téměř 60 tis. zobrazení,
• Dodržení povinností orgánů veřejné správy dle NaeG je kontrolováno MV při schvalování
výdajů na ICT projekty/záměry na „Určené informační systémy“ dle zákona č. 365/2000 Sb. a
také dle usnesení vlády č. 86/2020.

Národní architektura eGovernmentu
•

Pravidla pro portály veřejné správy
https://archi.gov.cz/nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatel
u_udaju

•

Identifikace a autentizace klientů VS
https://archi.gov.cz/nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy

•

Propojený datový fond
https://archi.gov.cz/nap:propojeny_datovy_fond

•

Veřejný datový fond
https://archi.gov.cz/nap:verejny_datovy_fond

•

Vzorové žádosti
https://archi.gov.cz/znalostni_baze:vzorove_zadosti

Dlouhodobé řízení ISVS
• Váš útvar informatiky je zde jako podpora pro fungování ICT v úřadu. Útvar informatiky
nemůže vědět vše, co se týká ICT a to i z důvodu, že dnes je ICT všechno.
• Útvar informatiky realizuje požadavky věcných správců a jiných útvarů úřadu. Nevymýšlí je,
není znalostně vybaven porozumět všem nuancím všech agend.
• Za povinnosti dlouhodobého řízení, stejně jako dalších digitalizačních povinností je
odpovědný úřad jako celek, tedy ne jen útvar informatiky. Je potřeba vždy součinnost
věcných správců a technických správců, případně provozovatelů.
• Dejte své informatice prostor na realizaci technických požadavků a zajímejte se a vyžadujte
strategické dokumenty – především informační koncepci úřadu.

Dlouhodobé řízení ISVS
požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy
požadavky na strukturu a náležitosti IK OVS
požadavky na strukturu a náležitosti provozní dokumentace
požadavky na dekomponování ISVS
požadavky na strukturu a náležitosti hodnocení ekonomické
výhodnosti způsobu provozu ISVS
• požadavky na bezpečnostní úrovně ISVS a bezpečnostní
požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti
informací
• pravidla pro strukturování dat v ISVS
• technické požadavky na ISVS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dlouhodobé řízení ISVS
řízení jednotlivých služeb informačních systémů,
řízení jednotlivých informačních systémů jako autonomních
funkčních celků v jednotlivých etapách a fázích jejich životního
cyklu,
výkon disciplín a schopností v orgánu veřejné správy
související s vytvářením, správou, provozováním, užíváním a
rozvojem informačních systémů („řízení informatiky“),
řízení informatiky ve spolupráci s ostatními útvary orgánu
veřejné správy,
koordinované řízení informatiky úřadů v rámci veřejné správy
ČR a EU.

Otevřená data
Státní orgány, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
zveřejňují metadata informací na jejich úředních deskách a metadata
těchto úředních desek jako otevřená data.
• § 5a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1. 2.
2022)

Jak povinnost splnit?
• Publikace dle otevřené formální normy pro úřední desky vydané
ministerstvem vnitra
• Podrobnosti na Portálu otevřených dat https://data.gov.cz

Otevřená data
Ministerstvo vnitra poskytuje metodickou podporu v oblasti otevřených dat
1. 9. 2021 byl spuštěn eLearning https://data.gov.cz/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/e-learning/
•
•
•
•
•

Co jsou otevřená data
Publikační plán a publikace dat
Katalogizace otevřených dat
Otevřené formální normy OFN
Technické aspekty otevřených dat

Případné dotazy směřujte na otevrenadata@mvcr.cz

Děkuji za Vaši pozornost
a prosím, abyste se seznámili s NAP na archi.gov.cz
Ing. Tomáš Šedivec
odbor Hlavního architekta eGovernmentu
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