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Strategie eGON 2007-2013

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – 2007

Pentagon

Strategie rozvoje služeb pro informační společnost – 2008 

Pět prioritních oblastí

Usnesení č. 536/2008 schválila

120 záměrů strategických projektů

dalších 20 projektů Gremium náměstků

Celkem v IOP a OP LZZ

30 výzev

6030 projektů (5500 CzechPoint)  

v celkové výši 19,1 mld. Kč. 



Pět prioritních oblasti

Základní registry a identifikace

� registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr
osob; registr práv a povinností

Univerzální kontaktní místo

� asistovaná i samoobslužná komunikace s VS, portál VS a 
jednotlivé agendové portály, systém datových schránek

Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a 
stejně tak mezi občanem a úřadem

� včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a 
provozních pravidel.



Pět prioritních oblasti

Vlastní služby pro informační společnost

� Zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti
elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů.

� Veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a 
daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících
jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS.

� Správa majetkových hodnot státu a samospráv, zejména evidence 
majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a 
penězi, veřejné zakázky, dotace. 



Pět prioritních oblasti

Digitalizace datových fondů a jejich archivace

� národní digitalizační centrum ,národní digitální
knihovna, evidence kulturních památek ,národní digitální
archiv



Projekty v prioritních oblastech

Základní registry

� 24 projektů v celkové výši 5,4 mld. Kč.

Univerzální kontaktní místo

� ISDS a eSpisováSlužba 22 projektů v celkové výši 636 
mil. Kč

� CzechPOINT 5274 projektů (zejména projektů obcí) 
v celkové výši cca 750 mil. Kč

� Portál veřejné správy a další portály 9 projektů
v celkové výši 609 mil. Kč.



Projekty v prioritních oblastech

Zaručená a bezpečná elektronická komunikace

� 11 projektů v celkové výši 1,3 mld. Kč.

Vlastní služby informační společnosti

� 156 projektů v celkové výši 9 mld. Kč.

Digitalizace datových fondů a jejich archivace

� 5 projektů v celkové výši 671 mil. Kč.



Sdílené služby ve veřejné správě

• Služby veřejné správy

� Sociální dávky, důchody, zdravotní pojištění, průkazy
totožnosti …...

• Služby informační společnosti

� Poskytnutí referenčních údajů, ověření identity, 
zaručené podání a doručení …...

• Služby IT platforem

� Hosting, housing, SaaS, PaaS, …...

• Služby komunikační infrastruktury

� VPN, VPN MPLS, propojení sítí



Strategická vize eGovermentu
2014+

Způsob správy služeb se na jednotlivých vrstvách zásadně liší

• služby veřejné správy – nezbytná koordinace legislativy z 
hlediska procesů a služeb veřejné správy

• služby informační společnosti – nezbytná orchestrace služeb
napříč všemi systémy poskytujícími služby minimálně ve státní
správě definovaná v novele zákona 365/2000 Sb

• služby ICT platforem – nezbytná definice národních provozních
standardů včetně zabezpečení krizové infrastruktury státu

• služby datové komunikační infrastruktury - nezbytná definice
národních komunikačních standardů včetně zabezpečení krizové
komunikační infrastruktury



Sdílené služby ve veřejné správě

Správce
� Definuje obsah služby poskytované pro celou veřejnou

správu, odpovídá za její zřízení a správu, řídí
provozovatele

Provozovatel (é)
� Podle definic správce poskytuje službu klientům v 

souladu s definovanými parametry služby
Klienti – Uživatelé

� Službu využívají ke své činnosti



Sdílené služby ve veřejné správě



ZR jako sdílená služba informační společnosti

� Služba poskytnutí referenčních údajů
� O fyzických osobách
� O právnických osobách ...

� Služba notifikace změny referenčních údaju
� Služba ověření identity fyzických osob
� Služba autentizace fyzických osob

� Správce MV, ČÚZAK, ČSÚ, ÚOOÚ, SZR
� Provozovatel SZR, ČÚZAK
� Uživatele OVM, občané a firmy



� Služba zaručeného podání eletronického dokumentu
� Služba zaručeného doručení eletronického dokumentu
� Služba verifikace doručení a neporušenosti obsahu datové
zprávy

� Správce MV
� Provozovatel ČP
� Uživatele OVM, občané a firmy

DS jako sdílená služba informační společnosti



� Služba autorizovaného výpisu z AIS 
� Služba autorizovaného podání do AIS
� Služba autorizované konverze dokumentů

� Správce MV
� Provozovatel ČP
� Uživatele OVM, občané a firmy

CZP jako sdílená služba informační společnosti



� Publikace autorizovaných informací o životních situacích
� Publikace OPEN DATA
� Autorizovaný přístup autentizovaných uživatelů ke 

službám informační společnosti
� Publikace formulářů pro zaručené podání
� Publikace Seznamu OVM a údajů o jednotlivých OVM 

podle zákona o přístupu k informacím

� Správce MV
� Provozovatel ČP
� Uživatele OVM, občané a firmy

PVS jako sdílená služba informační společnosti



Národní Datové Centrum jako sdílená služba IT
Technologické Centrum jako sdílená služba IT 

� Služby bezpečného prostředí výpočetního centra
� Služby virtuální výpočetní kapacity
� Služby databázových serverů
� Služby datového zálohování
� Služby vystavení publikovaných služeb v DMZ1 a DMZ2 v 
CMS KIVS

�Správce SZR
�Provozovatel ČP, STC
�Uživatelé správci ZR, správce IAIS, ….



CMS jako sdílená služba KI

� Základní služba CMS 
� IP VPN konektivita subjektu KIVS na Centrální FW CMS.

� Přímé připojení k Internetu
� Připojení centrálního sdíleného Internetu do IP VPN přípojky subjektu KIVS. 

Připojený Internet není žádným způsobem filtrován a kontrolován.

� Bezpečné připojení k Internetu
� Jedná se o službu připojení centrálního sdíleného Internetu do zákaznické VPN 

přípojky KIVS.

� Přístup subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet
� Služba slouží k zajištění připojení LAN sítí daného subjektu KIVS do jeho IP VPN 

přípojky KIVS přes Internet.

� Správce MV
� Provozovatel ČP
� Uživatelé OVM



Sdílené služby ve veřejné správě

� Komplexní novely definující koncept sdílených služeb ve 
veřejné správě
� Zákon 365/2000 Sb o informačních systémech veřejné 

správy
� Zákon 111/2009 Sb o základních registrech
� Zákon 300/2008 Sb o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů

� Governance sdílených služeb



Ideová architektura služeb
informační společnosti v roce 2020
• Služby veřejné správy po provedené procesní optimalizaci (procesy veřejné

správy) jsou podporovány orchestrovaným katalogem eGon (služby

informační společnosti)i pro všechny klíčové jednotlivé výkonné procesy ve

službách VS.

• eGon služby jsou vždy dostupné prostřednictvím agendových informačních

systémů a publikační portálovou vrstvu opřenou o Portál veřejné správy, 

Czech POINT a datové schránky, federované z hlediska identity s dalšími

specializovanými portály ve veřejné správě.



Děkuji za pozornost


