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Letem světem eGovernmentem ve 45 minutách
•

Petr Kuchař – úvod a eIDAS

•

Roman Vrba – RVIS + legislativa

•

Tomáš Kroupa – Národní architektonický plán (NAP)

•

Petr Kuchař – Úplné elektronické podání a jeho architektura

•

Roman Vrba – Personální portál

•

Roman Fišer – Prvky procesního řízení ve veřejné správě

•

Miroslav Tůma – Centrální nákupy

•

Roman Vrba – A co děláme pro lidi?

•

Petr Kuchař – závěr

eIDAS, hlavní milníky
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Cíl: 1.1.2020
Digitální Evropa
realitou

- 18.9.2015 dobrovolné využití eID
- 1.7.2016 služby vytvářející důvěru a
elektronický dokument
- 18.9.2018 povinné rozpoznání eID

eIDAS, projekt MVČR
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Řídicí výbor eIDAS – 6 pracovních skupin
1.

Elektronické podpisy, elektronické pečetě, časová razítka a
autentizace webů


2.
3.

Elektronické doporučené doručování
Elektronická identita a prostředky pro elD


4.
5.

aktuálně připravuje východiska pro využívání eOP, aut.certifikáty a další

Gateway národního ID systému a dalších služeb vytvářejících důvěru
do EU a vice-versa
Elektronický dokument


6.

podílela se na přípravě zákona „O službách vytvářejících důvěru“

připravuje metodické pokyny pro práci s elektronickými dokumenty a bude se podílet na
přípravě novelizace právních předpisů

Dohledové orgány, hodnocení ID systémů

Pracovní skupiny 2,4,6 se doposud nesešly - čeká se na další kroky
Cooperation Network a Expert Group při EK

eIDAS, implementace
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-

-

-

9/2015 zákon “O službách vytvářejících důvěru … “ předložen do VPŘ.
Implementuje části eIDAS týkající se služeb vytvářejících důvěru a edokumentu.
Na začátku července 2016 nahradí zákon č.227/2000 (ZoEP), který musí
být zrušen, protože přestává platit směrnice EU, na které je založen.
plán prací pro rok 2016:
-

-

příprava/realizace národního identitního prostoru
příprava eOP jako “datového nosiče” státem garantované identity
novela zákona “O službách vytvářejících důvěru“ s ohledem na nové
prováděcí akty EU ohledně národních identitních schémat a další související
činnosti

plán na 2017-18:
-

realizace “národního eID" provozovaného SZR v režimu pro použití v ČR
přihlášení národního ID schématu do “Cooperation network” tak, aby do
18.9.2018 byl akceptován v rámci EU
příprava národního systému doporučeného doručování

Rada vlády pro informační společnost
RVIS
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Výkonný orgán na úrovni vlády ČR pod vedením Ministerstva vnitra,
který se hlásí ke své řídicí a strategické roli v oblasti ICT

Rada vlády pro informační společnost je propojena
s Radou vlády pro veřejnou správu
(prostřednictvím Společného řídícího výboru pro eGovernment a
služby informační společnosti ve veřejné správě)
Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění
• k 31. 8. 2015 bylo v tomto režimu projednáno 30 zakázek, přičemž část
nebyla PS JŘBU doporučena k realizaci

Informace o činnosti RVIS jsou na webu MVČR

Rada vlády pro informační společnost
RVIS
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Nejvýznamnější úkoly pro rok 2015:

• ve spolupráci s ostatními resorty definovat a
dokončit prioritní projektové okruhy

• v současné době je připravena pro vládu
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy

Rada vlády pro informační společnost
RVIS
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Základními okruhy, kterými se Rada bude i nadále zabývat, jsou:
•Postupná realizace konkrétních opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje ICT
služeb veřejné správy
•Záměry centralizace informačních systémů, popř. budování nových centrálních IS

•Veřejné zakázky ICT s přesahem na kmenové projekty eGovernmentu
•Provazby v rámci tohoto programového období (2014+) mezi Projektovými okruhy
– výzvami – strategickým rámcem, vč. vazby na implementační plán
•Nákupy ICT – centrální řešení pro stát a veřejnou správu
•Kmenové projekty eGov (eIDAS, eGon Services Bus, MORIS)

RVIS a legislativa
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Novela zákona o základních registrech
obsah novely:
• kodifikace rejstříku orgánů veřejné moci, (bude obsahovat ucelené informace
o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů)
• sjednocení definic orgánů veřejné moci v zákonech č. 111/2009 Sb. a
č. 300/2008 Sb.
• rejstřík orgánů veřejné moci bude i zdrojem informací pro informační systém
datových schránek
• odstranění složitostí procesů registrace agend a působností orgánů veřejné
moci

RVIS a legislativa
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Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce

• příprava k meziresortnímu připomínkovému řízení
• návrh zákona bude do 31.12.2015 předložen vládě (Legislativní rada vlády)

hlavní obsah novely
• zákon ruší věcnou podstatu zákona o elektronickém podpisu
• doplňuje nařízení eIDAS v jeho částech, které budou aplikovatelné
od 1.7. 2016

• upravuje některé instituty, které chceme ze zákona o elektronickém podpisu
zachovat pro řádné fungování systému služeb vytvářejících důvěru

RVIS a legislativa
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Vyhláška o autentizačních certifikátech

• ve vnitroresortním připomínkovém řízení
• většina připomínek je vypořádána
• předpokládaný termín účinnosti vyhlášky je stejný jako novela
zákona o OP, tedy k 1.1.2016

Národní architektonický plán
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Soubor architektur a vzorů, které udržuje OHA (a jednotlivé OVM)
• Architektury úřadů (tzv. Enterprise, podnikové)
• Architektury sdílených služeb (tzv. Solution, řešení)

Dodržují princip čtyř vrstev architektury VS
• Služby veřejné správy
• Aplikace

• SW a HW platformy
• Komunikační a datová infrastruktura
Tvořen v notaci jazyka Archimate a splňuje metodiku TOGAF

Vše ve struktuře
• AS-IS (co máme dnes)
• TO-BE (co budeme mít)

Národní architektonický plán
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•

Architektury úřadů
•
•
•
•

Úřad samotný
„Korporace“, tzn. širší úřad vč. podřízených organizací
Vzory úřadů – definuje základní strukturu a očekávané komponenty
Aktuálně běží 2 pilotní projekty (MPO a Moravskoslezský kraj)

• Centrální repository udržuje OHA
• Vstupy od OVM očekává ve formátu OpenGroup Exchange Format
• Architektury sdílených služeb
• Globální architektura eGovernmentu, centrální systémy
• Povinné architektonické vzory
• Architektura z pohledu uživatele (tzv. klienta, OVM, AIS)
• Propojený datový fond, kontaktní místa, jednotná identita a
další….

Národní architektonický plán
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Národní architektonický plán
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Národní architektonický plán
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A komu to bylo málo…
• Konference ČSSI: Enterprise Architektura v české veřejné správě
• Datum: 23. září 2015 12:00 – 18:00

• Místo: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
• Program:
• Národní architektura veřejné správy v ČR – zahraniční

zkušenosti a z nich vyplývající návrhy pro ČR
• Role OHA při řešení GEA v ČR
• Architektonické vzory používané ve veřejné správě ČR

• Stav řešení enterprise architektury na MPO, MPSV a MsK
• Registrace na http://www.cssi.cz

Architektura portálového ÚEP
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Interaktivní personální portál (PePo)
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Hlavní cíl:
vytvoření metodického nástroje a podporu efektivity rozvoje a řízení lidských
zdrojů ve veřejné správě (pro územní samosprávu : obce I. , II. a III. typu)
Cílové skupiny:
Zaměstnanci dle zákona č. 312/2002 Sb., který upravuje pracovní poměr
úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání (zejména pro
zaměstnance obcí I. a II. stupně)
Jedná se zejména o:
- starosty (uvolněné i neuvolněné)
- tajemníky
- personalisty
Využití je též pro ředitele krajských úřadů, vedoucí personálních odborů,
personální pracovníky na krajských úřadech i obcích III. typu.

Interaktivní personální portál (PePo)
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Interaktivní personální portál (PePo)
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Obsah portálu pro zaměstnance dle zák. 312/2002 Sb.

Akreditace
 Oprávněné osoby
 Vzdělávání
 Hodnocení
 Organizace práce
 Zaměstnanecké
záležitosti a platy


Katalog prací
 Burza práce
 Slovník veř. správy
 Publikace
 Právní normy
 Diskusní fórum


Prvky procesního řízení ve veřejné správě
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020
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Efektivita – Transparentnost - Kvalita
Čeká nás optimalizace více než
100 agend přenesené působnosti
na úrovni obecních úřadů

JAK?
Výkonný úředník
Spokojený občan

Efektivní veřejná správa

Prvky procesního řízení ve veřejné správě
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020
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MVČR

MÚ

Strategický rámec
rozvoje veřejné
Globální cíle a strategie
správy
2014 – 2020
Výstupy PMA
(Projekt PMA)

Metodika modelování agend
Procesní modely
Typové ukazatele procesů

Standard agendy
(Projekt A121)

Aktualizace procesů agendy dle platné legislativy
Výběr a upřesnění ukazatelů
Měření výkonnosti na 30 vybraných OVM
Definice standardu agendy

Integrovaný
systém řízení
výkonnosti a
kvality úřadu

Instanční procesní model agendy (40 procesů)
Systemizace pracovních rolí ve vazbě na typy procesů
Optimalizovaná sestava KPIs agendy (úřad – agenda –
úředník)
Procesně generované pracovní náplně úředníků
Kompetenční modely úředníků pro výkon agendy
Výkonnostní modely úředníků provázané na standard
agendy

Prvky procesního řízení ve veřejné správě
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020
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Co nás čeká:
Standardizace agend v rámci PMA3
Zavádění integrovaného systému řízení
kvality na úrovni OVM

Centrální nákup softwarových produktů
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Představení Rámcové smlouvy Microsoft


Rámcová smlouva vychází ze Strategických smluv Enterprise agreement
a Select Plus



Rámcová smlouva na pořizování licencí k produktům Microsoft
podepsána:
1. prosince 2014 s 5 dodavateli



Rámcová smlouva je uzavřena na celkový objem 4,6 mld. Kč a 4 roky od
podpisu smlouvy, tedy do 30. listopadu 2018



Smlouvy zveřejněny na www stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz)
(část eGovernment, záložka Smlouvy na software Microsoft, Nové smlouvy na software Microsoft)

Centrální nákup softwarových produktů
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Pořizování licencí prostřednictvím programů:
 Enterprise agreement
 Select Plus
 Software assurance
 Pořizování bezplatných služeb dle Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy

Centrální nákup softwarových produktů
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 Výzva k poskytnutí plnění je definována v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy
 Prováděcí smlouva je definována Přílohou č. 1 Rámcové smlouvy, její text je závazný
 V případě změn požadovaných Pověřujícím zadavatelem a akceptovaných dodavatelem
je možné tyto změny uvést v Příloze této smlouvy
 Prováděcí smlouvy jsou uzavírány v souladu s §92 odst. 3 ZVZ (tj. v tzv. minitendrech)
 Centrální zadavatel doporučuje minitendry realizovat prostřednictvím elektronického
tržiště Gemin
 Centrální zadavatel připravil pro realizaci minitendrů Portál ulehčující proces zadávání
formou standardizovaných procesů
 Rámcová smlouva definuje přílohou č. 2 služby, které jsou dodavatelé povinni poskytovat
bezplatně

Centrální nákup softwarových produktů
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Garantovaná sleva z RS – pro minitendry (dodavatelé jsou povinni podat
nabídku s minimální slevou)
Slevy jsou poskytovány ze speciálních ceníků Microsoft v nejvyšší možné
slevě touto společností poskytovaných – u OVM ceník kategorie „D“, tj. 15%





EA:

19,01% - 22,71%



SELECT:

17,03% - 25,03%

Dosažená sleva po minitendrech


EA:

min:
max:
ø:

20,31%
30,81%
26,45%



SELECT:

min:
max:
ø:

17,03%
27,14%
24,77%

Centrální nákup softwarových produktů
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Dotazy, návrhy a připomínky ke:
 Smlouvám
 Formulářům
 Postupům

cnsw.ms@mvcr.cz

 Portálu centrálního zadávání
 a dalším oblastem

Kontaktní adresy Ministerstva vnitra pro centrální nákup SW
Pro softwarové produkty Oracle

cnsw.or@mvcr.cz

Pro softwarové produkty VMware

cnsw.vm@mvcr.cz

A co děláme pro lidi?
Výpis z bodového hodnocení řidiče
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A co děláme pro lidi?
Mobilní aplikace – nový pohled na životní situace
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A co děláme pro lidi?
Ověřený snímek katastrální mapy
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Děkujeme za pozornost,
Petr Kuchař
Roman Vrba
Miroslav Tůma
Tomáš Kroupa
Roman Fišer

