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Jak Vám roste eGon?
eGonovi je teprve rok, ale má se čile k světu. Roste,
sílí a dělá nám radost. Na svůj věk je nezvykle inteligentní a šikovný. V jeho tělíčku se vše vyvíjí obrovskou rychlostí. Srdce, tedy eGovernment Act, který
nám na konci února schválila vláda, začíná pomalu
tlouci. Jeho prstíky, tedy Czech POINTy, se neustále
rozvíjejí. K 29. 2. 2008 se do projektu Czech POINT
aktivně zapojilo již 1305 úřadů.
A co ostatní části? Vyvíjejí se všechny části
eGonova těla tak, jak by měly?
Ještě zbývá mozek, tedy Základní registry veřejné správy a oběhový systém, tedy Komunikační
infrastruktura veřejné správy. Již jsme uzavřeli novou
rámcovou smlouvu se třemi poskytovateli služeb
KIVS na dobu čtyř let. Tato rámcová smlouva zavádí
konkurenci do poskytování služeb KIVS a vymezuje
základní podmínky uzavírání smluv na poskytování
hlasových a datových služeb v rámci KIVS. Zákon
o Základních registrech jsme právě v těchto dnech
rozeslali do mezirezortního připomínkového řízení.
Která z těch částí Vám dělá v současné době
největší radost?
V současné době jsem velmi spokojený s vývojem
eGonových prstíků. Czech POINTy jsme úspěšně
otestovali v pilotním provozu v 37 obcích. V průběhu listopadu a prosince 2007 proběhla příprava
na plošné zavedení projektu Czech POINT včetně
školení obsluhy jednotlivých míst. Ve druhé polovině
roku 2007 došlo k rozšíření funkčnosti výpisu
z katastru nemovitostí a od 1. 1. 2008 k doplnění
o agendu výstupu z rejstříku trestů. V lednu jsme na
velvyslanectví České republiky v Berlíně otevřeli další
kontaktní místo ze sítě Czech POINT. eGonovými
prstíky se opravdu můžeme jen chlubit.

Občané díky Czech POINTům nemusí běhat po
úřadech. Jaké další výhody na ně ještě čekají?
Česká pošta nedávno představila na první pohled
nenápadnou, přesto ale průlomovou novinku. Nyní
už skutečně obíhají data, nikoli občan. Pro tři výpisy
z centrálních registrů státní správy díky službě
Czech POINT e-shop nemusíte udělat jediný krok.
Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete
výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního
rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého
počítače a spolehnout se, že do tří pracovních dnů
od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.
Řekl jste, že zákon o eGovernmentu prošel
nedávno vládou. Co se bude dít dál?
Dále se bude návrh zákona projednávat v Parlamentu ČR tak, aby jeho účinnost mohla nastat od 1. 7.
2009. V letošním roce budeme pracovat na zajištění
technických podmínek, nutných k praktické realizaci
zákona. Díky tomuto zákonu bude možné úplně
změnit a zefektivnit systém veřejné správy radikálním
způsobem, který nemá od dob Rakousko – Uherska obdoby. Jsme o další krok blíže k modernímu
a efektivnímu státu, zákon o eGovernmentu je
srdcem eGona – symbolu moderní veřejné správy.
V čem pomůže zavedení Komunikační infrastruktury veřejné správy?
Jednotná komunikační infrastruktura je nesmírně
důležitá. KIVS je bezpečným místem propojení mezi
veřejností a veřejnou správou přes Czech POINT.
Zavedení KIVS přinese občanům zjednodušení
služeb veřejné správy. Občané budou mít možnost
vyřídit různé agendy z jednoho místa a odpadne jim
povinnost shromažďovat a předkládat informace. To
za ně budou zajišťovat orgány veřejné správy. Nový
koncept KIVS přinesl, v rámci poskytování služeb,

Hexagon veřejné správy
Nikdo zřejmě nepochybuje o tom, že obsah pojmu
veřejná správa nelze limitovat výčtem institucí, které
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správu věcí veřejných vykonávají, ať už na celostátní, krajské či místní úrovni. Chybou by bylo také
nahlížet na veřejnou správu jako na množinu všech
úředníků, kteří ji vykonávají. Jako jednu z možností
nabízí Ministerstvo vnitra pohled na veřejnou správu
jako na šestiúhelník – hexagon, jehož jednotlivé
vrcholy jsou navzájem provázány. Tento přístup lze
znázornit pomocí následujícího obrázku:
Podívejme se na jednotlivé vrcholy podrobněji.
Občan je asi nejdůležitějším prvkem hexagonu,
protože on je klientem veřejné správy, tak je na něj
třeba nahlížet – co možná nejvíce mu usnadnit styk
s úřady a co možná nejméně mu znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou
správu v maximální možné míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům
participovat na jejích rozhodnutích.

IVAN LANGER / MINISTR VNITRA

oproti původnímu KIVS plošné snížení nákladů datových služeb o 5 % a hlasových služeb o 7,3 %.
Co se eGon ještě musí všechno naučit?
Díky eGonovi budou mít lidé možnost vyřizovat svoje
záležitosti elektronickou formou. Namísto občanů
budou tedy po úřadech obíhat data. Zmizí razítka
a tištěné dokumenty. Odpadne nutnost opakovaného vyplňování rozličných formulářů. Ochrana
osobních údajů bude zajišťována elektronickým
podpisem a systémem elektronické identity. Aby
však systém mohl začít plně fungovat, musíme
ještě učinit několik kroků. Jedním z nich je vytvoření
elektronické Sbírky zákonů. Dále se snažíme odstranit bariéry pro cestování po celém světě. Proto,
abychom mohli volně cestovat, musíme mít cestovní
pasy se dvěma biometrickými prvky. Letos chceme
také zpracovat zákony, které umožní zavedení elektronického identifikačního (občanského) průkazu.

Naproti tomu úředník je základním stavebním
kamenem veřejné správy. A není podstatné, zda jde
o úředníka ministerstva nebo úředníka vykonávajícího státní správu v přenesené působnosti na kraji
či obci. Na úředníky by mělo být nahlíženo všude
stejně, musí být vyžadována vysoká kvalita jejich
výkonu a průběžné vzdělávání. Obzvlášť velký důraz
je třeba klást na kvalitu řízení na všech úrovních.
Kvalitní legislativa je základem kvalitní veřejné správy.
Je to hlavní nástroj, který vláda používá k ochraně základních společenských hodnot a k ovlivňování chování
občanů či právnických osob. Měla by ovšem být přijímána jen v případech, kdy je to nezbytně nutné, aby
nezpůsobovala zbytečnou byrokratickou zátěž, zároveň
by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější.
Důležitým aspektem fungování veřejné správy je
organizace, tedy způsob a umístění jejího výkonu.
Vždy je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním
přiblížením výkonu veřejné správy občanovi a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Zároveň
je důležité, aby bylo možné co největší množství

Letošní legislativní výzvou je tedy eGovernment Act. Co nás čeká v příštím roce?
Ano, letos je prioritou eGovernment Act. Zároveň
však budeme pracovat také na zákonu o základních registrech. Do konce roku bychom chtěli
dokončit jeho projednávání v parlamentu. Ve 2.
polovině letošního roku pak předložíme vládě
návrhy dalších zákonů upravující registr obyvatel,
registr práv a povinností, registr územní identifikace a registr osob. Na přelomu letošního a příštího
roku pak budou tyto základní registry tématem
číslo jedna. Základní registry jsou totiž oním
mozkem, který eGonovo tělo a jeho orgány nutně
potřebují. Až začnou fungovat, nastane okamžik,
kdy skončí dětská léta a puberta a eGon vstoupí
do věku dospělosti.
Markéta Matlochová, MV

agendy vyřídit na jednom kontaktním místě – zásada
„obíhají informace, nikoliv občan“.
S tím samozřejmě souvisí i využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné
správě. Ty je ovšem nutno vnímat pouze jako nástroj
změn, nikoliv cíl sám o sobě. Při jejich zavádění se
pak často stává, že administrativní zátěž je přesunuta z jednoho subjektu (občan) na subjekt jiný (úřad),
cílem by ale měla být spíše minimalizace celkové
zátěže pro všechny zúčastněné strany.
O peníze jde pak vždy až v první řadě. Systému
rozpočtování, způsobu alokace zdrojů na jednotlivé
aktivity v rámci veřejné správy a provázání rozpočtů se
strategickými prioritami vlády/ministerstev/zastupitelstev je proto třeba věnovat významnou pozornost.
Všechny snahy o zefektivnění veřejné správy by
měly směřovat ke všem zmíněným aspektům
veřejné správy – vrcholům hexagonu. Jedině tak lze
zajistit skutečně systémové zlepšení.
Daniel Trnka, MV
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Strategie rozvoje služeb
pro informační společnost
rozhovor s Mgr. Zdeňkem
Zajíčkem, náměstkem
ministra vnitra pro státní
správu, informatiku, legislativu a archivnictví
Nedávno proběhlo zasedání Rady vlády pro informační společnost. Projednávala se Strategie
rozvoje služeb pro informační společnost v ČR
pro období 2008 - 2012. Jak se tato Strategie
liší od koncepcí předchozích vlád?
Já myslím, že nový přístup,
s kterým přišla tato
vláda, a který mimo
jiné projednala i Rada
vlády pro informační
společnost, vychází
z toho, že původní
strategické cíle
předcházejících
koncepcí nejsou
změněny. Je otázka,
zda se je podařilo
na 100 % zrealizovat
a právě naše
koncep-

ce, náš program, naše rozvinutí strategie přichází
s tím, že by se některé věci už jednou provždy měly
vyřešit a že by stát mohl začít fungovat alespoň tak,
jak fungují banky v podobě, v jaké je známe. To znamená, že můžeme využívat jak kamenné pobočky
bank, tak i elektronické bankovnictví. A pokud by
alespoň takhle fungoval náš stát, tak potom by se
nám určitě všem ulevilo. Právě tato strategie, tato
koncepce říká, že stát musí udělat základní krok dopředu tak, aby se všem ostatním v celém segmentu
informační společnosti žilo a pracovalo lépe.
Jak podle Vás vypadá a funguje “informační
společnost”?
Víte, vždycky je problém s tím, co můžeme chápat
jako informační společnost. Pokud ji vnímáme
tak, že je to společnost, která je svobodná,
založená na principech tržního hospodářství
s tím, že každý, kdo má mít právo na informace, tak k těmto informacím má přístup,
právě proto, aby se mohl svobodně rozhodovat, pak určitě směřujeme k informační
společnosti. Proto, abychom měli dostatek
informací pro svoje svobodné rozhodování,
musí stát udělat ty zásadní věci, které
nás dlouhodobě brzdí, aby se
celá naše ekonomika mohla dynamič-

těji rozvíjet.
Proto nová
strategie,
proto tlak na to,
aby se především
změnil stát, aby takříkajíc zametl
před svým prahem.
Jaké oblasti jsou v rámci
Strategie rozvoje služeb
pro informační společnost
prioritní?
My jsme si rozdělili celou Strategii
do pěti klíčových oblastí. Jedna

Základní registry veřejné správy
Proč je na základní registry veřejné správy kladen takový důraz a jsou považovány za tak
důležité? Postačí připomenout základní cíle realizace soustavy základních registrů:
• orgány veřejné správy již nebudou od občanů vyžadovat údaje, které budou vedeny v základních
registrech
• tzv. referenční údaje, vedené v základních registrech, budou považovány za důvěryhodné a úřady
již nebudou muset jejich správnost a platnost ověřovat
• na základě analýz vyvstala potřeba vybudovat čtyři základní registry veřejné správy:
- registr obyvatel, obsahující základní identifikační a lokační údaje o všech občanech ČR, cizincích s povolením pobytu v ČR a občanech jiných států, vedených v základních registrech
- registr osob, tedy všech ekonomických jednotek s právní subjektivitou, obsahující identifikační
a další základní údaje zejména o všech právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, organizačních složkách státu a organizačních složkách zahraničních právnických osob
- registr územní identifikace, adres a nemovitostí, zachycující základní identifikační a lokalizační údaje vztahující se k územním prvkům, tedy údaje o objektech v území a jejich vzájemné
časové územní vazby
- registr práv a povinností, uchovávající informace o právech a povinnostech veřejnosti a orgánů
veřejné moci; vychází se z právních předpisů, podzákonných norem, samosprávných rozhodnutí, rozhodnutí orgánů veřejné moci a smluv, zakládajících určitá práva
Pavel Bureš, MV
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oblast, podle našeho názoru nejdůležitější, je otázka
základních registrů jako platformy pro sdílení dat
a zároveň tedy bezpečné identifikace osob, které
budou s těmito daty v základních registrech nakládat.
Další oblastí je plně funkční struktura univerzálních
kontaktních míst, ať už mají podobu fyzické přepážky
na úřadech, na poštách, v hospodářských komorách,
anebo mají podobu virtuální, v podobě Portálu veřejné správy anebo dalších portálů, které jsou funkční.
Věřím tomu, že jich bude čím dál více. Je to otázka
bezpečné komunikační infrastruktury, která musí
umět sdílet svoje služby napříč resorty a také napříč
centrální správou a územní samosprávou. Je to celá
oblast vlastních služeb, která se soustřeďuje nejenom
na poskytování základních služeb státu v oblasti
sociální péče, zdravotnictví, školství, ale také výkonu
správních řízení, ať už je to v oblasti soudního řízení
nebo správního řízení. A poslední oblast, která nabývá na čím dál větší důležitosti, je otázka archivace
všech digitálních dokumentů a digitálně pořízených
informací. To je pět klíčových oblastí, na které se budeme chtít soustředit a které budeme chtít podpořit
nejenom financováním ze strukturálních fondů, ale
také kvalitní přípravou legislativy, která je nezbytná,
aby se vůbec celý systém rozhýbal a zprůchodnil.
Jaké konkrétní projekty v rámci realizace Strategie probíhají nebo se připravují?
Jak jsem již možná naznačil, jsou to projekty, které
by měly zreálnit sdílení dat ve veřejné správě.
Proto mluvíme o projektu základních
registrů. Ty by měly vzniknout čtyři: registr
územní identifikace a nemovitostí, registr osob, registr obyvatel a registr práv
a povinností. K tomu budeme muset
přijmout pět zákonů. Jeden střechový
zákon o registrech včetně jednoznačné a bezpečné identifikace zřízením
bezvýznamového identifikátoru, a potom
konkrétní zákony pro jednotlivé registry,
ony čtyři registry, které jsem zmiňoval. Dalšími
důležitými opatřeními, která budeme muset zrealizovat a projekty, které se připravují, jsou: elektronická
Sbírka zákonů a elektronická legislativa, elektronický
občanský průkaz. Ale potom to jsou i další věci, které
souvisí s elektronizací trestního občanského soudního
řízení, správního řízení, ale také poskytovaných služeb
právě v oblasti sociální péče a zdravotnictví.
Zmínil jste identiﬁkaci osob. Jak bude tato
jednoznačná identiﬁkace v elektronické komunikaci s úřady zajištěna?
My musíme jít postupnými kroky. Nic nejde najednou
a v každém případě musíme mít vždy na paměti, že
máme určité technické prostředky a zároveň máme
zákony, které nás omezují v nakládání s osobními

daty a s přístupovými právy k využívání těchto dat.
Proto od samého počátku velice úzce spolupracujeme s Úřadem na ochranu osobních údajů, abychom
eliminovali veškerá rizika, která by mohla přijít právě
z důvodů elektronizace některých agend a využívání
některých informačních systémů pro potřeby občanů a úřadů v ČR. Bezpečná identifikace, bezpečná
komunikace určitě souvisí s velkým projektem, kterým je elektronický identifikační průkaz, elektronický
občanský průkaz. Velmi rádi bychom něco takového
zavedli co nejdříve, a tím nejdřívějším datem je pro
nás 1. 1. 2010.
Jakým způsobem bude zajištěno odpovídající
řízení celého programu a jednotlivých projektů?
Máme několik grémií, která jsou zaštítěna přímo
premiérem, ať už je to grémium náměstků, které
má na starost pohled na veřejnou správu, na
regulace, kterými je veřejná správa vázána, a na
odstraňování byrokratické zátěže. Druhým takovým
grémiem a sborem poradním je Rada vlády pro
informační společnost, která by zase měla dávat
zpětnou vazbu, jestli technická řešení a projekty
v oblasti informatizace veřejné správy jsou správné
a se všemi parametry, které moderní veřejná správa
s využitím informačních a komunikačních prostředků má mít. Právě průnikem těchto dvou týmů,
těchto dvou sborů, by mělo dojít k jednoznačnému
řídícímu mechanismu, který bude vybírat pouze
ty projekty, které jsme v daném čase schopni zrealizovat, ať už po stránce legislativní, organizační
nebo finanční.
Nedojde elektronizací služeb veřejné správy
k diskriminaci občanů, kteří jsou věkově nebo
sociálně odříznutí od přístupu k internetu?
Musíme být velmi obezřetní, aby každý, kdo bude
chtít využívat služby státu, takovou možnost měl.
Proto si myslíme, že náš projekt Czech POINT, který
je jakýmsi prvním velkým vykročením z hlediska
budoucí elektronizace, by měl být zachován. Ne
všichni budou moci a budou umět komunikovat
prostřednictvím internetu ze svého domova a budou
vždycky využívat bohatou síť úřadoven po celé
ČR. Na těchto místech jsou pro ně dnes vyškolení
asistenti, kteří budou umět vydat jakýkoliv výpis
a údaj z centrálních informačních systémů, ale
také budou schopni jménem tohoto občana podat
jakékoliv podání vůči kterékoliv instituci a úřadu
v ČR. Samozřejmě mnozí z nás, kteří už využíváme informační a komunikační technologie dnes
a denně, a bude to tak i v budoucnu, a věřím, že
nás bude čím dál tím víc, budou mít možnost si své
úřední záležitosti zařídit z pohodlí svého vlastního
pokoje, své pracovny, ze svého počítače.
Pavel Novák, MV

Novela zákona o ISVS
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy, je základním nástrojem pro koordinaci a metodické řízení těchto systémů, jejich efektivní
a bezpečné vytváření a provozování. Zákon prošel
zásadní novelizací v roce 2006, a to s cílem promítnout dosavadní zkušenosti s jeho aplikací a poskytnout základ pro další postupné zavádění služeb
eGovernmentu, zejména připravit vhodné prostředí
pro rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou veřejnosti. Záměrem bylo
rovněž nastavení průhledných a standardizovaných
procesů při zavádění a správě informačních systémů
veřejné správy.
Představme si některé významné novinky vyplývající
z této novely z hlediska veřejnosti:
Portál veřejné správy se stal přístupovým místem,
přes které je možné komunikovat s veřejnou správou. Přes tento Portál lze podávat datové zprávy

podepsané zaručeným elektronickým podpisem
a po převzetí zprávy adresovaným úřadem lze tuto
zprávu považovat za doručenou.
Novelou byl zaveden institut vydávání výpisů a ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.
To je jedním z cílů projektu Czech POINT, který zavádí
pro občany síť kontaktních míst, která budou občanům poskytovat ověřené výpisy z centrálních státních
evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan
musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
Novela rovněž reagovala na oprávněné potřeby
zdravotně postižených spoluobčanů. Informace
publikované na webových stránkách jednotlivých
úřadů musí být napříště zveřejněny ve formě,
která umožní handicapovaným občanům se s nimi
seznámit. Příslušná vyhláška č. 64/2008 Sb. nabyla
účinnosti 1. března tohoto roku.
Dagmar Bosáková, Radek Horáček, MV
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ČR po připojení
k Schengenskému
informačnímu systému
Žádné pasové kontroly
na letištích
od 30. března 2008

a vydávající víza) je další důležitou vlastností SIS
„právní závaznost“ záznamů. Jinými slovy, policista
na základě záznamu vloženého cizím státem musí
konat stejně, jako by to byl záznam nalezený v jeho
národní databázi. Stejná povinnost se vztahuje i na
justiční orgány – záznam v SIS dle čl. 95 je například
roven evropskému zatýkacímu rozkazu. S tím
ovšem souvisí i odpovědnost zadávajícího státu za
správnost, legálnost a odůvodněnost vložených
záznamů. V praxi tak český policista, který vloží záznam o odcizeném vozidle, za tento ručí před všemi
kolegy z ostatních států a nese za něj odpovědnost.

Česká republika
v schengenském
prostoru

S kvalitou záznamů souvisí povinnost v pravidelných
lhůtách prověřovat a případně potvrzovat trvání
pátrání. Tyto lhůty jsou 3 roky pro osoby a 10 let
pro věci (u skryté kontroly 1 rok pro osoby, 5 let pro
vozidla). Na uplynutí lhůty bude automaticky upozorňovat zdrojový systém.

Ode dne 30. 3. 2008 odpadají na letištích pasové kontroly při letech uvnitř schengenských států, což se týká Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Islandu, Itálie,
Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska.

Schengenský prostor je společně chráněným
prostorem členských států, kde na vnitřních (tj.
společných) hranicích nejsou prováděny kontroly;
schengenský prostor zahrnuje členské státy EU
(mimo Spojeného království, Irska, Rumunska,
Bulharska a Kypru) a Norsko s Islandem (připojení
Švýcarska se předpokládá v listopadu 2008).
Schengenský informační systém (SIS) je tedy
společný pátrací systém, který sdružuje a sdílí
záznamy o hledaných osobách a věcech, kam
přispívají a který povinně používají všechny bezpečnostní sbory členských států na stejné úrovni, jako
používají systémy vlastní. Systém obsahuje přibližně
21 milionů záznamů. Česká republika v uplynulých
dnech dokončila prvotní loading svých národních
záznamů a celkově zde sdílí cca 1 milion záznamů. Některé další nové členské státy své záznamy
do SIS postupně napouštějí.

SIS obsahuje:
• záznamy k osobám hledaným za účelem předání/extradice – čl. 95 Schengenské prováděcí úmluvy (dále jen SPÚ)
• záznamy k cizincům, kteří jsou nežádoucí
v schengenském prostoru – čl. 96 SPÚ
• záznamy k pohřešovaným – čl. 97 SPÚ
• záznamy k pobytu osob pro justiční orgány
pro potřebu doručování – čl. 98 SPÚ
• záznamy ke skryté kontrole (osob, dopravních prostředků) – čl. 99 SPÚ
• záznamy na odcizené, ztracené, zneužité
(zneplatněné) věci nebo věci hledané jako
důkaz v trestním řízení – čl. 100 SPÚ
druhy věcí: vozidla, tabulky RZ/SPZ, doklady (občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy, doklady
k vozidlům, povolení k pobytu, tzv. schengenská
víza bianco, občanské, cestovní a řidičské průkazy), zbraně, bankovky.
Principem SIS je předávání vybraných národních
pátracích záznamů do centrálního SIS, z kterého
jsou tyto záznamy dále sdíleny do národních SIS
v jednotlivých členských státech. Podstatnou
předností je rychlost rozšíření informace – od
okamžiku zadání záznamu týkajícího se hledané
osoby či věci v jednom členském státě lze čas
doby dostupnosti záznamu kdekoliv v schengen-
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ském prostoru prostřednictvím sdílení v SIS měřit
v řádu minut.
Kromě rychlosti a dostupnosti informací opravdu všem policistům, celníkům a dalším orgánům
v členských státech (státní zástupci, soudci, úřady
registrující motorová vozidla, úřady povolující pobyt

SIS je schopen pracovat s různými evropskými abecedními znaky prostřednictvím tzv. transliterace. Ta
spočívá v tom, že „nestandardní“ národní písmena
se převádí na klasickou anglickou sadu písmen, a to
buď prostým odstraněním diakritiky nebo stanoveným doplněním dalšího znaku, které upozorní na
některé znakové anomálie.
SIS obsahuje kromě identifikačních údajů (mezi které
bohužel zatím nepatří fotografie ani otisky – to bude
až v připravovaném SIS II) informace, jaká opatření
mají být přijata, i informaci o nebezpečnosti nebo
ozbrojenosti hledané osoby, popř. osádky hledaného vozidla. V základním policejním dotazovacím
nástroji (IS Dotazy) se tato informace zobrazuje
formou piktogramu.

technic
Schengenský informační systém má mnoho technických rozhraní, ale i jedno lidské. Tímto lidským rozhraním je v každém členském státě národní centrála
SIRENE (akronym anglického pojmu Supplementary
Information REquest at the National Entry). Společné
heslo národních centrál SIRENE „Chráníme Evropu
bez hranic“ se tak týká každého policisty.
SIRENE jsou ústředním místem pro řešení operativních záležitostí spojených se záznamy vloženými do
SIS. Ty jsou policistům i justičním orgánům nepřetržitě k dispozici, aby pomohly a poradily při zásahu
na cizí záznam nebo je-li třeba vložit záznam český.
Národní centrály SIRENE slouží především k výměně
doplňujících informací k záznamu a řešení situací, kdy
dojde k záchytu hledané osoby či věci na základě záznamu vloženého do SIS. Dosavadní půlroční praxe
dokazuje, že SIS je efektivním nástrojem mezinárodní
policejní spolupráce a plní předpokládaná očekávání
násobného nárůstu pozitivní bilance výslednosti. Pro
představu předkládáme přehled o pozitivních zásazích učiněných prostřednictvím SIS v ČR i zahraničí.
Ivo Malecha , NC SIRENE
Statistika zásahů na území ČR na zahraniční záznamy uložené v SIS za období 09/2007 – 02/2008
čl. 95 – hledané osoby na EZR

66

čl. 96 – nežádoucí osoby

256

čl. 97 – pohřešované osoby

37

čl. 98 – zjištění pobytu osoby

817

čl. 99 – výskyt zájmových osob nebo vozidel

59

čl. 100 – hledané věci
(zejména doklady a vozidla)

197

Celkem

1445

Statistika zahraničních zásahů na české záznamy
uložené v SIS za období 01. 09. – 31. 12. 07

Státy současného
Schengenu
 členové Schengenu
do 21. 12. 2007
 státy EU, které nezrušily kontrolu
na hranicích
 státy začleněné do Schengenu
21. 12. 2007

čl. 95 – hledané osoby na EZR

71

čl. 96 – nežádoucí osoby

145

čl. 97 – pohřešované osoby

24

čl. 98 – zjištění pobytu osoby

15

čl. 99 – výskyt zájmových osob nebo vozidel

2

čl. 100 – hledané věci
(zejména doklady a vozidla)

184

Celkem

447

Piktogramy používané v Schengenském IS:

 státy usilující o vstup do
Schengenu k pozdějšímu datu

nebezpečný

zneužitá identita

ozbrojený

alias

ePODPIS v souvislostech
Oblast elektronického podpisu není předmětem bouřlivého vývoje, přesto i zde k některým
změnám dochází. Evropské normy a mezinárodní
standardy se mění a přibývají nové, v závislosti na
vývoji technologií.

Certiﬁkáty veřejného klíče
Pro vytváření a ověřování platnosti elektronického podpisu je nezbytnou podmínkou existence
tzv. párových dat, tj. soukromého a veřejného
klíče. Spojení veřejného klíče s identitou vlastníka soukromého klíče je provedeno s využitím
certifikátu. Poskytovatel certifikačních služeb
vytvoří certifikát s požadovanými údaji a označí ho
elektronickou značkou, čímž stvrdí pravdivost jeho
obsahu. Kvalifikované systémové certifikáty může
používat i právnická osoba.
Oblast elektronického podpisu je vymezena

některými normami, které reflektují bezpečnostní problémy, k nimž teoreticky může docházet.
V nedávné minulosti matematici a kryptoanalytici
nalezli teoretický způsob, jak by bylo možné
prolomit tzv. hashovací funkce. Z toho důvodu
je nutné, aby se přizpůsobili nejen poskytovatelé
certifikačních služeb, kteří sledují vývoj v oblasti
kryptografických algoritmů a na tento stav se
připravují, ale i tvůrci všech informačních systémů,
v nichž se elektronický podpis používá.

Využití certiﬁkátů pro autentizaci
Zákon o elektronickém podpisu ve stávajícím znění neupravuje používání kvalifikovaných certifikátů
pro jiné činnosti než pro elektronické podepisování. Podpisem se rozumí úkon podepisující osoby,
který má význam vzhledem k podepisovaným
datům. Podepisující osoba potvrzuje, že se s daty,

která podepsala, seznámila a s jejich obsahem
souhlasí.
Autentizací je míněno vytvoření podpisu k náhodně vygenerovaným datům, přičemž tento úkon
slouží pouze k určení identity dané osoby a nemá
žádné následky vzhledem k obsahu náhodně
vygenerovaných dat.
Použití kvalifikovaného certifikátu, resp. elektronického podpisu pro autentizaci, je možné řešit
výhradně tak, že osoba, která se autentizuje,
podepisuje srozumitelný text, např. „Tímto se přihlašuji k systému…“. Je nepřípustné, aby podepisující osoba elektronicky podepisovala množinu
dat, jejíž obsah nezná. Elektronický podpis je vždy
nutné chápat jako podpis, tj. projev vůle vztahující
se ke konkrétním datům.
Lenka Vašáková, MV
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Vybrané
povinnosti
správců
ISVS

Jste správcem
ISVS podle zákona
365/2000 Sb.?
ano

Máte zpracovanou
Informační koncepci?
ano

Máte zpracovanou
provozní dokumentaci?
ano

Máte atestováno
dlouhodobé řízení
informačních systémů?*

ne

Informační koncepce musí
být zpracována do 1. 1. 2009
v rozsahu stanoveném
vyhláškou č. 529/2006 Sb.
ano
ne

Provozní dokumentace
musí být zpracována do
1. 1. 2009 v rozsahu stanoveném
vyhláškou č. 529/2006 Sb.
ano
ne

ano

Povinnost atestace musí
být splněna do 1. 1. 2010.
Atest shody se standardem
ISVS 005/02.01 vydaný do
1. 1. 2007 se považuje za atest
dlouhodobého řízení.
o

an
Máte atestován IS k
realizaci vazeb prostřednictvím
referenčního rozhranní?** ne
ano

Předáváte informace
o Vašem informačním
systému do IS o ISVS?
ano

Předáváte údaje do
veřejného IS
o datových prvcích?

ano

Způsobilost IS k realizaci
vazeb prostřednictvím RR
musí být prokázána
atestem po 1. 1. 2009.

ne

Forma a technické
náležitosti předávaných údajů
jsou dány vyhláškou
č. 528/2006 Sb.
ano
ne

Forma a technické
náležitosti předávaných údajů
jsou dány vyhláškou
č. 469/2006 Sb.
ano

ano

GRATULUJEME!
* Nevztahuje se na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze
v základním rozsahu.
** Platí pro ISVS, které mají vazby na informační systémy jiného správce
prostřednictvím referenčního rozhraní.

Komunitární programy
v oblasti informační
společnosti
Komunitární programy představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně
známějších strukturálních fondů jsou komunitární
programy ve většině případů administrovány přímo
příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu
nebo Lucemburku a finanční prostředky jsou alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých
států. Cílem komunitárních programů je podpora
a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi
v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem
pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi
subjekty z různých států (konsorcium) a evropská
přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.
V oblasti informační společnosti je v letošním
roce možné čerpat finanční prostředky zejména
z následujících programů:
• eContentPlus - program zaměřený na dostupnější, použitelnější a využitelnější digitální obsah
v Evropě a ulehčení tvorby a šíření informací
v oblastech veřejného zájmu
• SaferInterentPlus - program zaměřený na
bezpečné využívání internetu (zejména dětmi
a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti
• Program pro podporu informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP) v rámci
Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) – tento program vychází
z iniciativy i2010 a zaměřuje se zejména na nové
trhy pro elektronické sítě, digitální technologie
a obsah. Z prostředků programu je možné
podporovat také takové modernizace služeb
veřejného sektoru, které zlepšují produktivitu
a poskytované služby

• Přehled komunitárních programů v oblasti
informační společnosti pak uzavírá 7. rámcový
program (FP7) pro výzkum a technologický rozvoj

eContentPlus
Pro subjekty veřejné správy je nejzajímavějším
komunitárním programem eContentPlus, jehož
cílem je, aby se digitální obsah v Evropě stal dostupnějším, použitelnějším a využitelnějším, a aby
se ulehčila tvorba a šíření informací v oblastech
veřejného zájmu na úrovni Společenství. Předkládané projekty musí využívat již existující digitální obsah
(tj. z finančních prostředků není možné financovat
digitalizaci obsahu) a nesmí se zaměřovat na vědu
a vývoj, tj. oblast, kterou je možno financovat např.
ze 7. rámcového programu.
Tematicky se program eContentPlus zaměřuje
na tři oblasti, které jsou podpořeny prostředky ze
tří různých nástrojů, které se liší zejména finanční
spoluúčastí Společenství. V letošní výzvě s uzávěrkou 12. června 2008 (17:00) je možné předkládat
projekty v následujících oblastech:

Zeměpisné informace (GIS)
- Sítě pro osvědčené metody v oblasti zeměpisných informací.

Vzdělávací obsah
- Sítě pro osvědčené metody v oblasti vzdělávacího obsahu.
- Cílené projekty pro vzdělávací obsah.

Digitální knihovny
- Sítě pro osvědčené metody pro digitální
knihovny.
- Sítě pro osvědčené metody pro použitelnost
a služby Evropské digitální knihovny.
- Cílené projekty pro kulturní obsah.
- Cílené projekty pro vědecký/akademický
obsah.

- Tematická síť pro koordinaci a podporu Evropské digitální knihovny.

Finanční spoluúčast Společenství a podmínky pro jednotlivé
aktivity
Jak je uvedeno v úvodu příspěvku, finanční spoluúčast Společenství na nákladech na projekt je závislá na jednotlivých aktivitách a pohybuje se v rozmezí
od 50 % (cílené projekty) až po 100 % (tematické
sítě). Základní charakteristiky jednotlivých aktivit jsou
obsaženy v tabulce.

Jak se zapojit?
Na základě principů eContentPlus existují v praxi
dvě možnosti, jak získat finanční prostředky z uvedeného komunitárního programu.
První a pro české subjekty zřejmě nejjednodušší
možností je nalezení evropského partnera, který
pro svůj projekt hledá partnery v jednotlivých
zemích. Pro tento způsob zapojení do programu
eContentPlus hovoří i dlouhodobý trend prezentovaný na centrálním informačním dni v Lucemburku,
kdy např. v rámci Sítí pro osvědčené metody (BPN)
vzrostla průměrná velikost předkládaných projektů
z 1,468 mil. € v roce 2005 na 2,797 mil. € v roce
2007. K vyhledání partnerů je možné využít buď
vlastních kontaktů, nebo se obrátit na Národní
kontaktní bod, u kterého jsou k dispozici nabídky
evropských subjektů hledajících do svých projektů
další partnery.
Druhou z možností je předložení vlastního projektu, pro který se podaří najít dostatečný počet
partnerů v ostatních zemích. K hledání partnerů je
možné využít např. síť národních kontaktních bodů
v jednotlivých zemích nebo databázi Cordis.
(http://cordis.europa.eu/partners-service)
Jiří Průša, Jelizaveta Stelibská, MV

Finanční spoluúčast Společenství a podmínky pro jednotlivé aktivity
Max. výše podpory

Obvyklá podpora
(na žádost)

Délka trvání (měsíce)

Doporučený počet
zapojených zemí

Cílené projekty

50 %

2 – 3 mil. €

18 – 24 (max. 36)

7 – 16

Tematické sítě

100 %

4 – 6 mil. €

až 36 měsíců

14 – 27

Sítě pro osvědčené
metody

80 %

4 – 6 mil. €

18 – 24 (max. 36)

14 – 27

Open source repository
V roce 2008 vznikne Open Source Repository,
která bude mít jediný úkol. Zjistit, jestli i v ČR jsme
již připraveni na projekty, které se v těchto dnech
rozjíždí v mnoha západních státech Evropy a zároveň přímo v institucích Evropské unie. Neklademe
si žádné velké cíle. Chceme se dostat alespoň na
stejnou úroveň jako EU. Jedná se o změnu pohledu
na financování IT od základů. Nikdo však nechce
prosazovat tuto cestu násilím. Chceme pouze
vytvořit nabídku, která bude konkurenceschopná
komerčním proprietárním řešením. Chceme vytvořit
zázemí, které zde doposud neexistuje. Chceme najít
způsob, jak efektivně snižovat mandatorní výdaje
státu, ale i občanů bez zásahu do financování. Je
mnoho otázek, ale naštěstí máme na všechny již
dnes odpověď. Vytvoření systému pro Českou republiku - Czech Open Source Software Repository.
EVROPSKÝ PARLAMENT

Cíle projektu
Vybudování Czech Open Standards Observatory
je logickým krokem v dalším rozvoji Open Source
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Software / Free Software a podpoře otevřených
formátů ve veřejné správě i dalších složkách infrastruktury České republiky. Za svůj částečný vzor si
tento projekt bere aktivitu skupiny IDABC Evropské
unie - Open Source Observatory. Cílem projektu je
vytvořit jedno místo na českém internetu, kde budou
shromažďovány všechny potřebné informace o nasazování OSS/FS ve veřejné správě, především:
• Databáze certifikovaného softwaru pro veřejnou
správu, který bude otestovaný a získá certifikaci
• Doplňky pro OSS/FS aplikace
• Diskusní fórum pro řešení problémů
• Vypracovaná metodika pro hodnocení a certifikaci
softwaru
• Další komunikační prvky Portálu, které umožní
snadnou komunikaci veřejné správy, open-source
vývojářů i poskytovatelů technické podpory a dalších služeb
Jan Ládin, ORP KIVS

27.3.2008 10:54:24
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Národní digitální archiv
Problematiku digitálního archivu řeší na základě
příslušného ustanovení zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, Národní archiv.
Vypsal proto veřejnou soutěž na projekt, ve které
zvítězila díky nejlepší nabídce firma ICZ, a. s. Tato
firma zpracovala technologický projekt, na jehož
základě by mělo dojít k zadání vybudování pracovišť
digitálního archivu jako součásti Národního archivu,
zkráceně Národního digitálního archivu (NDA).

Pilotní projekt si klade za cíl vytvořit podmínky
pro to, aby Policie České republiky Správa
hlavního města Prahy mohla fungovat jako
služba pro občany a organizace, která si klade za cíl plně spolupracovat s elektronickou
veřejnou správou a řadí na první místo občany
a organizace, kterým má maximálně zjednodušit komunikaci s Policií České republiky.

Je nutné zdůraznit, že NDA je nutnou podmínkou
rozvoje eGovernmentu. Jeho primární funkcí bude
ukládat odborně vybrané dokumenty (archiválie),
zajistit jejich dlouhodobé uložení (nad 50 let), jejich
čitelnost a přístupnost při zachování integrity a nezbytné míry autenticity.

Globální pohled
Návrh řešení, předkládaný v projektu, vychází ze
standardu OAIS (Open Archival Information System).
Tento standard vymezuje základní koncepci archivu
pro uložení elektronických dokumentů a na jeho bázi
je budována většina digitálních archivů. Standard
definuje hlavní funkce, které má archiv zajišťovat.
Jedná se o příjem, správu dat, archivní uložení,
přístup, administraci a plánování uchovávání.
Podle standardu OAIS jsou elektronický dokument a všechny informace (metadata) zabaleny do
balíčku s jednotnou strukturou. Digitální dokument
je nejprve připraven u původce do vhodné podoby
pro předání do archivu. Předané dokumenty jsou
zkontrolovány dle stanovených pravidel (na integritu,
neškodnost, validitu, kvalitu apod.). Elektronické
dokumenty jsou dále doplněny metadaty podporujícími procesy řízení uchovávání a zpřístupňování,
dokumentu je přidělena identifikace a vše je zabaleno do archivního informačního balíčku AIP (všechna
metadata a vlastní digitální soubory). Archivní balíček
je poté uložen do vlastního digitálního archivu.
Vzhledem k finanční a odborné náročnosti bude vybudován jeden digitální archiv uchovávající digitální
dokumenty v péči všech veřejných archivů. Půjde
tedy v podstatě o servis ostatním archivům v oblasti
dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů.
V rámci digitálního archivu předpokládáme, že každý
dokument bude uložen v samostatném informačním
balíčku.

Struktura digitálního archivu
Příjem s karanténní zónou zajišťuje převzetí
a kontrolu dat od původců. Převzatá data jsou nejprve umístěna do karanténní zóny, která má v rámci
pracoviště za cíl eliminovat nebezpečí proniknutí virů
a obdobných nákaz do systému digitálního archivu.
Hlavní cílem chráněného úložiště v rámci pracoviště je funkce meziskladu elektronických dokumentů. V něm by měly být uloženy dokumenty, které
v daném okamžiku nejsou archiváliemi, ale které je
třeba uchovat.
Digitální archiv je místem, kde budou dokumenty
dlouhodobě uchovávány, kontrolovány a zpracovávány tak, aby byly v každém okamžiku dostupné
a čitelné při zachování jejich integrity a autenticity.
Přístup k dokumentům bude realizován prostřednictvím rozhraní do informačního systému archivu

Elektronické
trestní řízení
V roce 2007 bylo vedením Policejního prezidia rozhodnuto nechat zpracovat „Úvodní studii integrovaného informačního systému Policie ČR pro oblast
trestního a přestupkového řízení a souvisejících
procesů“ (dále jen „Úvodní studie“). Na studii byl
mimo jiné kladen požadavek, aby reflektovala nejen
potřeby policie v oblasti trestního a přestupkového
řízení, ale i požadavky spolupracujících resortů
a nadnárodních IS (např. Schengenský IS).
Protože problematika trestního řízení je meziresortní
a zodpovědnost za přípravné trestní řízení vedené
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Elektronická
přestupková
agenda

(příslušného). Ten zajistí vyhledávání dokumentů,
zobrazení výsledků hledání uživateli a prezentaci
vlastních dokumentů uživateli. Veškeré informace
uložené v archivu jsou podřízeny systému ochrany,
takže uživatelé mohou vždy získat pouze ty informace, ke kterým mají nastaveno oprávnění.
Je nutno zdůraznit, že do archivu a chráněného úložiště nebude možno ukládat nepopsané dokumenty.
Každý dokument musí být popsán alespoň základními metadaty (původce, identifikátor, datum vzniku,
název, klasifikační schéma, obsah, na základě čeho
je ukládán).
Proti ztrátě bude dokument zajištěn uložením na
dvou geograficky oddělených místech a dvou
typech médií s rozdílným fyzikálním principem. Předpokládá se, že hlavní úložiště bude nově vybudováno v Praze v sousedství Národního archivu a pro
záložní úložiště bude využit stávající objekt. Obě
úložiště budou od sebe vzdálena nejméně 50 km.
Ukládací média digitálního archivu reprezentují disková pole (magnetický princip) a UDO disky (optický
princip). Ukládacím médiem chráněného úložiště
bude diskové pole zálohované na pásky.

Formáty dokumentů
Celý proces dlouhodobého uchovávání bude
snadnější, pokud množina formátů přicházejících do
archivu bude omezená. V projektu jsou posouzeny
některé formáty, které byly rozděleny do tří skupin:
preferované, akceptované, neakceptované (s nízkou
životností). Preferované formáty jsou vhodné pro
dlouhodobé uchovávání a budou přebírány do
archivu bez migrace. Akceptovatelné formáty jsou
pro dlouhodobé uchovávání méně vhodné, ale není
nutno je v okamžiku vstupu migrovat do formátů
preferovaných. Neakceptovatelné formáty musí
být nejpozději při vstupu do archivu migrovány na
preferovaný nebo akceptovatelný formát.

Autenticita
Autenticitu chápeme jako prokázání, že dokument
je tím, čím má být, že nebyl v průběhu uložení v archivu změněn a že procesem migrace nedošlo ke
ztrátě žádné podstatné informace.
Archiv bude považovat dokumenty předané původcem za autentické a zachová informace, jakými prostředky a s jakým výsledkem byla certifikace ověřena.
Miroslav Kunt, Jiří Bernas, NA

Příklady formátů
typ dokumentu

preferované formáty

akceptovatelné formáty

formáty s nízkou trvanlivostí

textový dokument

prostý text, XML struktura, PDF A/1a

OpenDocument,
OpenOffice 1.0,
Ritch Text Format 1.x,
Office Open XML, PDF

MS-Word, Text602,
602 PC Suite, Amipro,
WordPerfect

tabulky

Delimited text (CSV)

PDF, OpenDocument,
Office Open XML

MS-PowerPoint

BMP, JPEG, JPEG2000,
TIFF (komprimovaný
LZW, JPEG), GIF

TIFF (jiná komprese),
PCX, interní formáty
grafických aplikací

rastrová grafika

TIFF, PNG

Prvním cílem řešení bylo vytvoření formulářové
aplikace Elektronického podání občanů. Z pohledu občanů a organizací navrhované řešení
vytváří jednotný a bezpečný vstupní prostor
pro komunikaci s Policií ČR a Ministerstvem
vnitra. Pro uživatele to v praxi znamená,
že existuje prověřený vstupní bod, který
poskytuje bezpečné doručování elektronických formulářů (za použití jednotné digitální
identity), které bude Policie České republiky
jednotným způsobem přijímat, zpracovávat
a dále dle potřeby zasílat k vyřízení dalším
orgánům státní správy a samosprávy.
Dalším dílčím úkolem bylo vytvořit jednotnou
vstupní formulářovou platformu, která umožní
policistům základních útvarů zabývat se pouze
činností, která přísluší plnění jejich konkrétní
procesní role. V praxi to znamená, že policista
se nemusí zabývat informačními systémy,
pouze společně s občanem řeší přestupkovou agendu příslušející danému konkrétnímu
jednání. Policista jen provede příslušný úkon
s občanem a již se dále nestará o návazné
kroky v rámci workflow a zapracování v příslušných databázích. Přínosem je efektivní
a rychlé jednání policisty s občanem, a to vše
na bázi elektronické komunikace buď přímo
na policejních služebnách nebo dálkovou
elektronickou službou.
Zcela nově je zaváděna elektronická služba,
která umožní občanům sledovat průběh svého
podání na internetu, a to nejen o úkonech
Policie ČR, ale i návazných úkonech příslušných správních orgánů, tj. např. městských
částí Prahy.
Projekt se snaží postihnout i úkoly, které jsou
kladeny na policii v souvislosti s usnesením
vlády ukládajícím Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti vybudovat rejstřík
přestupků.
Všechny výše popisované služby budou
dostupné prostřednictvím „zákaznického znalostního portálu Policie České republiky“, který
bude vstupní branou do organizace a zároveň
interaktivním průvodcem občanů i policistů
jednotlivými životními situacemi, do kterých se
občan může dostat ve vztahu k Policii České
republiky.

vektorová grafika

SVG 1.1 (bez Javy)

Computer Graphic
Metafile

interní formáty
grafických aplikací

zvukové dokumenty

WAV, AIFF, Broadcast
Wave

MP3, MP2, OGG Vorbis

Windows Media Audio,
RealNetworks

MPEG-1, MPEG-2,
QuickTime, AVI (nekomprimované)

OGG Theora, MPEG-4

AVI, QuickTime (komprimované), Windows Media Video, RealNetworks

Igor Troch, IPOP

video dokumenty

• vybudování jednotné datové základny využitelné
pro následné analytické operace (při akceptování
návaznosti na celostátně platné standardy a vazby na datové základny „významného okolí“),
• zavedení elektronického podpisu pro každého
uživatele (včetně následných procesů autorizace
a autentizace) a jednotného komunikačního
prostředku (přenos dat v rámci systému - vnitřní
pošta),
• zavedení řízeného a bezpečného sdílení dat,
• akceptovat jednoduchý přístup k datům externích zdrojů.
Očekávání uživatele (státní zástupci, soudci)
• přístup k trestním spisům elektronickou cestou
• výměna žádostí, dokumentů o úkonech apod.
mezi PČR a resortem spravedlnosti elektronickou cestou.

Policií ČR je plně na straně státního zastupitelství,
byli přizváni ke spolupráci na studii zástupci Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra.

Očekávání uživatele (PČR)
• snížení pracnosti při pořizování vstupních dat,
• podpora managementu pří řízení,
• elektronická komunikace mezi subjekty procesu
(i mimoresortními), vytváření e-spisu,
• vedení zpracovatele v průběhu procesu
trestního řízení (systémové kontroly uživatele,
nastartovat využití „expertní technologie“), hlídání termínů a předepsaných procesů, unifikované
(sjednocené) výstupy informací ze systému,
jednotné prostředí pro celou oblast TŘ a PŘ,
• snazší získávání výstupních informací, generování statistických informací automaticky na
základě reálně zpracovávaných dat (objektivně,
nezávisle na lidském faktoru) – minimalizovat
počet pracovníků, kteří kontrolují správnost dat
(dnes řádově stovky policistů),

Cíle Integrovaného informačního systému (ISS)
Cílem IIS je efektivní implementace služeb podporujících
úkony a procesy trestního řízení orgánů v trestním řízení
a zajištění vyhledávání a zpracování informací, analytické
činnosti, statistiky, řídící a kontrolní činnost orgánů PČR
pro oblast trestního a přestupkového řízení. IIS musí
usnadnit spolupráci orgánů v trestním a přestupkovém
řízení a zamezit duplicitnímu vkládání údajů. IIS musí být
navržen tak, aby byl reálně implementovatelný. Musí být
schopen efektivně vstřebat změny v oblasti trestního
a přestupkového řízení a zajistit průběžné zkvalitňování
datové základny pokrývající oblast trestního a přestupkového řízení a souvisejících agend.
Václav Fanta, PPČR
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Zákon
o eGOVERNMENTU
z listinné podoby do podoby elektronické a naopak; dokumentu, jenž je výstupem, se přiznávají
stejné právní účinky jako ověřené kopii.

veřejné moci (mezi ty patří kromě státních orgánů
a samosprávy i státní fondy, zdravotní pojišťovny,
samosprávné komory zřízené zákonem, notáři
a soudní exekutoři).

Datové schránky

Vláda dne 25. února tohoto roku schválila návrh
zákona o elektronických úkonech, osobních číslech
a autorizované konverzi dokumentů a o změně některých zákonů, pro který se vžil zkrácený název „zákon
o eGovernmentu“, případně „eGA“. Návrh zákona byl
zpracován a předložen Ministerstvem vnitra, a to ve
spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Cílem návrhu je především dosažení zásadního zvýšení podílu
elektronické komunikace v rámci veškeré komunikace, jejímž alespoň jedním z účastníků je orgán státu.
Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, navrhuje se
jednotný způsob elektronické komunikace, snadno
použitelný, s nízkými náklady pro koncové uživatele.

Předmět návrhu
Předmětem návrhu je úprava
• datových schránek pro komunikaci s orgány
veřejné moci, provádění úkonů (tj. zasílání podání)
a doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek
• jednoznačné identifikace subjektů při elektronické
komunikaci – zavedení a sjednocení systému
jednoznačné identifikace fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci při elektronické
komunikaci
• autorizované konverze dokumentů – obousměrná
konverze dokumentů, tedy převod dokumentu

Návrh zákona
o elektronických
úkonech,
osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů
a jeho využití při postupech podle správního řádu obsahuje mimo jiné právní úpravu činění tzv. elektronických úkonů
prostřednictvím datových schránek. První oblastí, která
se dotýká úkonů podle správního řádu, je doručování
dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové

Konference
ISSS vstupuje
do druhého
desetiletí
Konference
Internet ve státní
správě a samosprávě, jejíž
jedenáctý ročník
se koná ve dnech
7. a 8. dubna
tradičně v Hradci
Králové, hraje již
řadu let důležitou
roli v rozvoji elektronizace veřejné
správy v České
republice i v celém
širším středoevropském regionu.
eGON přináší několik postřehů RNDr. Tomáše
Renčína, výkonného ředitele konference.
RNDr. Tomáš Renčín

EGON2.indd 6

|

eGOVERNMENT 2008

Cílem zavedení institutu datových schránek pro doručování je přiblížení orgánu veřejné moci občanovi
prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnění
komunikace mezi občanem či podnikatelským subjektem a orgánem veřejné moci a komunikace mezi
orgány veřejné moci.
Prostřednictvím datové schránky lze činit podání
vůči kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím
datové schránky doručují své písemnosti příslušným
adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám),
stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné moci.
Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím
informačního systému datových schránek činěny, je
přiznána ekvivalence k úkonům učiněným písemně.
Pokud je úkon činěn jednou fyzickou osobou, je
podpis nahrazen přihlášením do systému, pokud
je jiným právním předpisem požadováno, aby úkon
činilo více fyzických osob společně, musí být použit
zaručený elektronický podpis (tj. technologie vícenásobného elektronického podpisu).
Bez podání žádosti budou datové schránky zřízeny
pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
právnické osoby zřízené zákonem, organizační
složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané
v obchodním rejstříku, advokáty, daňové poradce
a insolvenční správce. Pro tyto subjekty bude používání datových schránek povinné. Bez žádosti budou
zřízeny datové schránky rovněž všem orgánům

schránky. Při něm má zásadní význam určení okamžiku
doručení, neboť jde v řadě případů o významnou právní
skutečnost. Podle navrhované úpravy lze tento okamžik
určit dvojím způsobem:
1. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přístup k dodanému dokumentu.
2. Nepřihlásí-li se do datové schránky výše uvedená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty.

Jak vnímáte konferenci ISSS 2008?
Musím říci, že za uplynulá léta si konference vybudovala pozici důležitého setkání politiků, zástupců veřejné správy, odborníků a dodavatelů ICT
technologií a je vnímána jako nezávislá a zároveň
velice konstruktivní platforma. O její prestiži konečně
svědčí i záštity poskytnuté premiérem ČR Mirkem
Topolánkem, ministrem vnitra Ivanem Langerem
či předsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem
Sobotkou v případě Visegrádského setkání V4DIS.
Dostatečně výmluvná je i dlouhodobá spolupráce
s odbornými ministerstvy a předními odborníky na
problematiku informatizace veřejné správy.
Po loňském ročníku, který byl pro nás jubilejní
a trochu slavnostní, bude letošní konference zcela určitě více pracovní. Vedle tradičních doprovodných akcí, mezi něž patří například pracovní
setkání zemí Visegrádské čtyřky – konference
V4DIS, se letos poprvé uskuteční i zasedání Rady
vlády ČR pro informační společnost. A bude
o čem jednat. V současné době je připravena
celá řada strategických dokumentů, které určí
směr vývoje eGovernmentu v ČR na několik
dalších let. Většina klíčových témat, o nichž se
v těchto dnech hovoří – ať už jde o eGovernment
Act, problematiku základních registrů, otázky
související s doručováním či identifikací občana
a mnoho dalších záležitostí – samozřejmě dostane prostor i v dvoudenním maratónu přednášek
a diskuzí.

Do informačního systému datových schránek se
uživatelé přihlašují přístupovým jménem a heslem.
Přístupové údaje budou oprávněným osobám doručovány do vlastních rukou, případně bude možné
je získat na Czech POINTech. Pro datové schránky
fyzických osob může být přihlašování s využitím
uživatelského jména a hesla dostačující, ale pro
organizace, kterým může zneužitím jejich datové
schránky vzniknout vyšší škoda, bude informační
systém datových schránek umožňovat použít pro
přihlašování certifikáty veřejného klíče.

Jednoznačná identiﬁkace subjektů při elektronické komunikaci
Ministerstvo vnitra bude zajišťovat přidělování osobních čísel identifikujících „držitele“ datové schránky.
Na základě dosavadních zkušeností je navrženo
využití identifikátoru klienta Ministerstva práce
a sociálních věcí. Na rozdíl od stávající praxe, kdy
je toto číslo přidělováno pouze fyzickým osobám,
budou jím napříště označovány všechny subjekty,
pro které se navrhuje zřizování datových schránek.
Osobní číslo bude bezvýznamové a nezaměnitelné
s rodným číslem. Přestože návrh zákona nestanoví
výslovně jiné užití osobního čísla než v systému
datových schránek, lze předpokládat, že jej bude
možno využít i pro jiné účely a Ministerstvo vnitra
umožní využití tohoto čísla tak, že bude poskytovat
oprávněným osobám služby, které dosud posky-

Z důvodu ochrany práv dotčených osob zákon o elektronických úkonech nicméně ve výjimečných případech
umožňuje požádat správní orgán, aby rozhodl o neúčinnosti doručení prostřednictvím datové schránky. Půjde
o situace, kdy adresát zprávy dodatečně prokáže, že
v rozhodném období se nemohl do datové schránky
přihlásit, a to pokud mu v tom bránil vážný důvod, který
nastal bez jeho zavinění.
Druhou oblastí, kdy návrh zákona nepřímo zasahuje
do správního řádu, je právní úprava provádění úkonů
vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové
schránky. Podle návrhu zákona lze provádět podání

Jaký je letos zájem o konferenci?
Tradičně velký, a to jak ze strany zájemců o účast,
tak od vystavovatelů i spolupracujících odborníků.
Osobně cítím, že s letošním ročníkem jsou spojena
poměrně velká očekávání. Zástupce veřejné správy
zajímá, jak se podaří sladit státní politiku v této oblasti s jejich potřebami, či zda se Ministerstvu vnitra
ČR a spolupracujícím subjektům podaří i po zrušení
MI ČR rychle implementovat rozpracované projekty
do praxe. Zajímavé určitě bude porovnání oficiálních
trendů s dalšími projekty, které průběžně vznikají
nezávisle na státní politice, ať už jde o širší využívání
mobilních technologií v podobě úhrady poplatků
ve zdravotnictví či zakoupení jízdenek na městskou
hromadnou dopravu a další podobné snahy.
Co nového se objeví v programu konference?
V programu 11. ročníku ISSS se vedle diskusí
o dalším směřování eGovernmentu, mimochodem
s podtitulem „eGON žije“, objeví celá řada důležitých témat od multiplatformních služeb pro občany,
Portálů veřejné správy přes Komunikační infrastrukturu veřejné správy, systémy GIS a mapové služby
až k otázkám bezpečnosti. Chybět nebudou ani
informace o financování projektů ze zdrojů EU či
o povinnostech samosprávy v souvislosti s novelami
zákonů a norem v oblasti ICT, svůj prostor samozřejmě dostanou i „best practices“ měst, obcí a regionů. A konečně podobně jako v minulých letech
pokračujeme v koncipování ucelených programových bloků zaměřených na elektronizaci různých

tovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako je
například služba ztotožnění.

Autorizovaná konverze dokumentů
Jedním ze zásadních aktuálních problémů veřejné
správy je potřeba jednoznačné, podepsané a státem ověřené listiny, prokazující určité skutečnosti.
Příslušné dokumenty existují převážně v listinné
podobě a se stoupajícím podílem elektronické
komunikace je nezbytné umožnit jejich konverzi do
elektronické formy. Zároveň je nutné počítat s tím,
že stále více dokumentů bude existovat v elektronické formě a je nutné vytvořit takové prostředí, aby
je v případě potřeby bylo možné konvertovat do listinné formy. Navrhovaný zákon upravuje obousměrnou konverzi dokumentů, tedy převod dokumentu
z listinné podoby do podoby elektronické a naopak.
Z důvodu ztráty informací, ke které při takovém
konvertování bezpochyby dojde, není přípustné konvertovat dokument, který již jednou konvertován byl.
Dokumentu, jenž je výstupem, se přiznávají stejné
právní účinky jako ověřené kopii.
Autorizovaná konverze má dvě podoby, jednak konverzi z moci úřední, kterou mohou provádět orgány
veřejné moci, a konverzi na žádost, kterou provádějí
za úplatu Czech POINTy. Zákon stanoví podmínky,
kdy konverzi nelze provést. Technické náležitosti
provádění konverze, vstupu a výstupu konverze
budou stanoveny vyhláškou.
Předpokládaným počátkem účinnosti zákona je 1.
červenec 2009.
Dagmar Bosáková, Lucie Urbanová, MV

prostřednictvím datové schránky má-li fyzická osoba,
podnikající fyzická osoba a právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha
tohoto úkonu. Zákon navíc stanoví, že úkon učiněný
prostřednictvím datové schránky má zásadně stejné
účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Pokud
bude mít fyzická nebo právnická osoba zpřístupněnu
svou datovou schránku, bude pro ni její využití pro
podání k jakémukoli orgánu veřejné moci znamenat
nepochybně významné zjednodušení při komunikaci
s těmito orgány a může to přispět k obecnému snížení
byrokratické zátěže jednotlivců.

Jiří Kaucký, MV

oblastí, které s veřejnou správou úzce souvisejí
– účastníci se budou moci blíže seznámit s aktuální
situací kolem eKatastru a záležitostí spadajících do
kompetence ČÚZK, přechodem na digitální televizní
vysílání či s problematikou eTurismu, eJustice nebo
eHealth.
Co plánujete pro další ročníky?
Žádné velké změny neplánujeme, mezi našimi prioritami určitě zůstane rozumné nasazování moderních
technologií do veřejné správy, zvyšování efektivity,
transparentnosti, sdílení informací či minimalizace
administrativní zátěže občana. Formát konference
zatím ponecháme a chceme se soustředit hlavně na zkvalitňování obsahu i služeb. K tomu nás
konečně zavazuje i prestižní „cena ministra vnitra
a informatiky“, kterou organizační tým konference
obdržel u příležitosti loňského desátého ročníku.
Budoucnosti se nebojím, věřím, že se nám tak jako
doposud podaří vydefinovat aktuální problémy,
které jsou v daném okamžiku pro veřejnou správu
nejdůležitější, a že ani další ročníky nebudou ztrácet
na své atraktivitě.
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Co skrývá projekt P1000?
Cílem Projektu P1000 je zvýšení profesionality
a zkvalitnění služeb Policie ČR, provedení změn
stavebně technických řešení a vybavení policejních
služeben po území celé České republiky tak, aby
pracovní prostředí napomohlo policistům poskytovat
služby občanům na profesionální úrovni, která odpovídá práci policejního sboru v 21. století.
Projekt samotný byl zahájen v roce 2006, kdy byl
zařazen mezi priority Ministerstva vnitra a je jedním
z pilířů reformy Policie ČR. V roce 2006 byla v rámci
projektu investována do nejnutnějších oprav a údržby
objektů a do rozvoje internetových sítí celková částka
přesahující 620 mil. Kč. Do té doby byl internet
dostupný pouze na 9 % pracovišť! Dnes můžeme
říci, že je pokryto téměř 100 %. V roce 2007 byla
vytvořena architektonická studie na interiérové řešení
prostor, kde dochází k prvnímu styku občana s policií.
Jedná se o tzv. recepce. V rámci těchto prostor jsou
zakomponovány: čekárna, sociální zařízení, dětský
koutek a jednací místnost. Naším cílem je změnit tvář
těchto prostor tak, aby občan, který zde musí řešit
nějakou obtížnou životní situaci, nebyl nucen jednat
s policistou v mnohdy velmi nedůstojných podmínkách přes zamřížované okénko. Tyto prostory budou
zároveň plně využívány jako kontaktní místa v případě
technologických či živelných katastrof. Navíc bude
prostor policejních služeben rozdělen na dvě zóny.
Jedná se o tzv. otevřenou a uzavřenou zónu. Cílem
tohoto rozdělení je eliminace možnosti kontaktu mezi
„slušnými“ občany a zadrženými osobami. V loňském
roce se podařilo vybudovat na území celé ČR více
než 50 takovýchto nových kontaktních míst. Cílem je,
aby recepčními byli civilní zaměstnanci policie. Zde
je i velký prostor a příležitost pro zaměstnávání osob
z okruhu handicapovaných. Osoba recepčního se
zároveň stává jakousi spojkou mezi občanem a policií.
V roce 2008 plánujeme vybudování dalších minimálně
120 kontaktních míst po celé republice.
Je také nutno vyzdvihnout komplexnost celého
projektu, který se nedotýká pouze rekonstrukcí
služeben, ale má řadu dalších částí. Jedna z nich se
týká nákupu mobilních kontaktní center, což jsou ve
své podstatě upravené dodávkové automobily. Tyto

Novinky
na Portálu
veřejné správy
Portál veřejné správy (dále jen Portál), přístupný
na adrese www.portal.gov.cz, je jedním z nástrojů
eGovernmentu. Tvoří hlavní bránu do úředního
světa – občanům, podnikatelům i státním úředníkům
bezplatně zprostředkovává informace z veřejné
správy (dále i VS).
Významnou organizační změnou, ke které došlo
v průběhu roku 2007 v oblasti Portálu veřejné správy, je změna jeho správce a provozovatele. Portál,
který byl provozován od konce roku 2003 Ministerstvem informatiky, je po jeho zrušení provozován od
1. června 2007 Ministerstvem vnitra.

automobily mají vybavení, které splňuje požadavky
dopravní policie, ale i jiných policejních složek. Ve
vybavení těchto vozidel je například standardně zabudována tiskárna a PC s napojením do policejních
databází. Proto tato vozidla mohou bez problému,
v případě potřeby, vykonávat funkci samostatně operujících „pojízdných kanceláří“. V roce 2006 a 2007
bylo nakoupeno 60 takovýchto vozidel a v roce 2008
jich budeme pořizovat dalších 80. Z tohoto jasně vyplývá, že každý okres bude mít k dispozici minimálně
jedno takové pojízdné pracoviště.
Další částí projektu je výstavba a modernizace
operačních středisek, která jsou důležitou součástí
IZS. V rámci kvalitního propojení těchto operačních
středisek s posádkami vozidel policie jsou tato
vozidla vybavována systémem GPS. Toto vybavení
napomáhá lepší orientaci a přehledu o pohybu
jednotlivých posádek v daném regionu, a tím i jejich
efektivnějšímu využití a následnému zkrácení doby
dojezdu na místo zásahu.

Czech POINT, kde získá kromě základních informací
a kontaktních údajů i množství podrobných informací
o cíli projektu a o jeho využívanosti.
Projekt VIRTUOS (VIRTUálně Občan Samospráva)
je projektem Plzeňského kraje a bude umožňovat
svým klientům, tj. osobám a organizacím, které uzavřou smlouvu o jeho používání, efektivně
komunikovat se samosprávnými úřady Plzeňského
kraje, které jsou v něm registrovány, a to na základě
elektronických formulářů podaných prostřednictvím
Portálu veřejné správy.
Další změny úvodní stránky Portálu je možno zaznamenat na červené liště úvodní stránky – k původní
nabídce byla přesunuta od konce roku 2007 možnost
volby Mapy a nově přibyla volba Online noviny VS.

Přehled počtu zobrazených stránek PVS
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V průběhu roku 2007 došlo k realizaci několika nových
služeb, které jsou v souladu se záměry budování
nového Portálu veřejné správy, změně vzhledu úvodní
stránky Portálu a navázání těsnější spolupráce s novými projekty současného eGovernmentu, především
s projekty Czech POINT a VIRTUOS. Na první pohled
je návštěvníkovi Portálu patrna změna hlavní stránky,
kde v pravé horní části je nově umístěno logo projektu
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál). Návštěvník Portálu se tak rychle
a jednoduše dostane na nové webové stránky projektu
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Všechna označená vozidla Policie ČR budou v příštích letech dovybavena o monitorovací audiovizuální
techniku, díky níž se minimalizuje jak prostor pro
možnou korupci, tak i prostor pro neoprávněné
stížnosti.
V rámci Projektu P1000 připravujeme i zjednodušení
a sjednocení systémů policejních databází, což má
za cíl zkrácení doby trávené při vyplňování mnohdy i duplicitních dokumentů, čímž získají jednotliví
policisté mnohem více prostoru pro samotnou práci
v terénu.
S ohledem na vstup naší republiky do schengenského prostoru se v rámci Projektu P1000 pracuje
na vybudování E-GATů na letištích schengenského
typu. Jednoduše řečeno, jedná se o vyřešení potřeby
zvýšení rychlosti a bezpečnosti výkonu pasové kontroly na mezinárodních letištích ČR. V souvislosti se
zvyšujícím se počtem identifikačních znaků v cestovních pasech, jejichž zavedení je spjato s maximální

datově popsané mapy a tematické mapové vrstvy.
Sekce Online noviny VS je v provozu od 1. 1. 2008.
Sekce představuje elektronické zpravodajství čtrnáctideníku vlády ČR - Veřejná správa, je zde pravidelně
uveřejňováno aktuální zpravodajství z obcí, krajů
a resortů.
Z dalších změn, které nastaly v Informační části Portálu v průběhu roku 2007, je třeba zmínit zpřístupnění nových webových stránek pro krizové řízení
http://www.krizove-rizeni.cz.
Užitečné odkazy úvodní stránky Portálu byly nově
rozšířeny o odkazy Veřejná diskuze k vládním
materiálům, Připravovaná legislativa a Hodnocení
dopadů regulace (RIA).
V sekci Oblasti veřejné správy – Informatika
byl nově zpřístupněn KEVIS - Krajský EVidenční
Informační Systém. KEVIS je společným projektem
Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR financovaným v rámci navýšení první etapy informatizace
krajů. Základním cílem projektu bylo vytvoření univerzální databázové a aplikační platformy pro řešení
jednoduchých úloh typu evidenční agenda.
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Mapové služby Portálu jsou v provozu od roku 2005
a zpřístupňují návštěvníkovi Portálu celoplošné, obsahově garantované, pravidelně aktualizované a meta-

Na Transakční části portálu (TRA PVS) byla zprovozněna nová služba Ministerstva životního prostředí
- Centrální ohlašovna znečištění – jde o informační
systém shromažďující ohlašované údaje z oblasti
životního prostředí. Slouží současně jak ohlašujícím
subjektům (nejčastěji zemědělské a průmyslové
podniky), tak orgánům státní správy pověřeným
kontrolou, evidencí a zpracováním ohlášených údajů

ochranou cestujících, s potřebou odhalení nežádoucích či rizikových osob a s požadavkem na rychlost
odbavení, je nutné pořídit moderní informační a komunikační technologii propojující jednotlivé databáze
a registry, která se bude vyznačovat vysokou úrovní
bezpečnosti, spolehlivosti a rychlosti.
V neposlední řadě je nutné zmínit i tu část projektu,
která je zaměřena přímo na osoby policistů. Jde
o tvorbu a implementaci nových typů vzdělávacích
programů. Chceme docílit ještě větší profesionality
a zkvalitnění komunikačních dovedností policistů
samotných, což jistě veřejnost ocení.
V roce 2007 byl Projekt P1000 financován částkou
převyšující 753 mil. Kč. Celkové náklady na tento
projekt jsou předpokládány ve výši přesahující
3,6 mld. Kč. Tato částka je složena z prostředků
získaných z odprodeje zbytného majetku Policie ČR
a MV, z rozpočtu MV a z velké části i z fondů EU.
Petr Židek, P1000

(např. Česká inspekce životního prostředí, krajské
úřady, obce, magistráty, správci povodí a další).
Počet registrovaných uživatelů i podání realizovaných prostřednictvím TRA PVS má trvale rostoucí
charakter (jedno podání většinou obsahuje více
elektronických formulářů), přičemž v průběhu prosince 2007 bylo poprvé v historii Portálu překonáno
1 000 000 podání v jednom kalendářním roce. Celkový počet realizovaných podání představuje několik
desítek milionů ušetřených papírových formulářů
a tisíce hodin času jak na straně podnikatelů, tak
i na straně veřejné správy. Hlavními službami, které
v tuto chvíli určují provoz Transakční části Portálu
veřejné správy, jsou služby ČSSZ a eTesty Ministerstva dopravy. Pokud bychom na sebe navršili počet
všech formulářů, které byly zpracovány výhradně
v elektronické podobě, přesáhla by výška sloupce
(5 280 m) výšku Kilimandžára (4 600 m).
Portál veřejné správy České republiky byl, podle
výsledků porovnání online poskytovaných veřejných
služeb, které pro Evropskou komisi provedla společnost Capgemini v zemích EU-27+, zveřejněných
v září 2007, vyhodnocen jako místo, které nabízí
přístup k jedné z nejúplnějších nabídek online veřejných služeb. Rozsahem zveřejňovaných informací,
především pak jejich integrací na jednom místě a již
nastavenými zavedenými a ověřenými elektronickými
procesy, je Portál veřejné správy předurčen k tomu,
stát se místem, které bude integrovat a zpřístupňovat všechny zveřejňované a veřejně přístupné
informace veřejné správy.
Eva Kubátová, MV
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Připravenost občanů na elektronickou
komunikaci s úřady postupně roste
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Czech POINT – těžké začátky,
příslib do budoucna

0

Veřejná správa se pohybuje kupředu a přišla s novými iniciativami. Jeden z úkolů byl nejprve symbolizován postavičkou sympatického panáčka eGona
a později bonboniérou obsahující 12 sladkostí coby
priorit Ministerstva vnitra. Bonboniéra v současné
době skrývá dvě klíčové priority: eGovernment
a Czech POINT. Oba projekty jsou zacíleny na
rozšíření a zjednodušení obousměrné elektronické
komunikace mezi veřejnou správou a občanem.
Veřejná správa nyní nabízí model komunikace a je
zde otázka, do jaké míry je na komunikaci připraven
občan a do jaké míry se představa státní správy
překrývá s jeho představami a komunikačními potřebami. Odpovědi hledáme v kontinuálním průzkumu,
který již od roku 2003 pod názvem Informační potřeby veřejnosti zajišťuje agentura STEM/MARK.

Na úřad „elektronicky“
Přestože dominuje v oblasti správních agend stále
upřednostňování osobního podání, preference podání přes internet dosahuje v populaci 25 % (+4 %
od 2006) a dramaticky roste se snižujícím se věkem
občanů až na 40 % ve věkové skupině 15 – 17 let
(+9 % od 2006).
Uvedené zdroje informací a způsob kontaktu
s úřady ukazuje, že existuje řada příležitostí k rozvoji
a uspokojení poptávky po elektronické komunikaci
s úřady. Trend rostoucího zájmu o získávání informací prostřednictvím web stránek úřadů a e-mailem je
zřetelný i přesto, že stále dominuje osobní kontakt.
V roce 2007 získávalo přes web informace z úřadů
23 % občanů (+4 % od 2006) a e-mailem 11 %
(+2 % od 2006).

Říjen

Listopad

Prosinec

vložených do projektu eGovernmentu. Míra srozumitelnosti a přehlednosti aktivit veřejné správy v oblasti
využívání informačních technologií je dostatečná pro
29 % (+2 % od 2006) občanů a k tomu 34 % (-6 %
od 2006) občanů nedokáže situaci vůbec posoudit. Míra srozumitelnosti je přirozeně větší u skupin s vyšším dosaženým vzděláním a u mladších
věkových skupin.

Leden

Únor

Hierarchie úřadů v pyramidě státní správy a samosprávy kopíruje informační potřeby občanů a ukazuje, kde leží příležitosti a kde by měly být priority.
Nejčastějším kontaktním bodem jsou složky veřejné
správy, které jsou občanovi nejblíže. Na prvním
místě jsou obecní úřady a městské úřady, následovány úřady sociálního zabezpečení, zdravotními
pojišťovnami a finančními úřady.

Czech POINT je druhým významným projektem státní správy umožňujícím přístup
do registrů státní správy a pořizování ověře-

ných výpisů, který se rozjel během roku 2007. Míra
povědomí o této službě je zatím na úrovni 23 %
občanů starších 15 let. Z nich 43 % ví, kde je takové
nejbližší místo. Z pohledu celé populace je míra
využití služeb Czech POINT pravděpodobně řádově
nižší než potenciál plynoucí z projektu eGovernmentu. Z průzkumu vyplývá, že např. pouze 5 % z cílové
skupiny vyhledávalo informace z obchodního
rejstříku, který je jednou ze služeb poskytovaných
Czech POINTem. Měřeno však mírou vynaložených
prostředků na komunikaci nové služby, lze považovat povědomí o její existenci v prvním roce fungování
za poměrně slibné.
Kamil Kunc, Pavel Šimoník (STEM/MARK);
Jaroslav Svoboda (MV)

eGovernment – krok správným
směrem
eGovernment je první z vládních priorit, které se
průzkum dotýká. Podstatná je informace, že
51 % populace v roce 2007 (+3 % od 2006) od této
iniciativy očekává zjednodušení úředních úkonů.
Na druhou stranu je zde nemalá skupina v populaci
o velikosti 26 % (-1 % od 2006), která tuto otázku
nedokáže vyhodnotit.
Více komunikace směrem k občanům je důležitým
aspektem s ohledem na efektivní využití prostředků

Struktura vydaných výpisů v projektu
Czech POINT 2007 – 2008 k 27. 2. 2008
Katastr
nemovitostí 33 %

Trestní
rejstřík 43 %

Živnostenský
rejstřík 1 %

Obchodní
rejstřík 23 %

Celkem bylo k 27. 2. 2008 od počátku projektu vydáno 183 494 výstupů:
K 27. 2. 2008

Rok 2007

Rok 2008

Celkem

Katastr nemovitostí

28379

32765

61144

Obchodní rejstřík

24144

17514

41658

Živnostenský rejstřík

1338

1024

2362

Rejstřík trestů

0

78330

78330

Celkový součet

53861

129633

183494
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