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Program presentaceProgram presentace

•• eGovernment obecneGovernment obecněě
•• eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé republicerepublice
•• Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávuvu
•• LicenLicenččnníí politika Microsoftpolitika Microsoft



•• CCííl l -- leplepšíší kvalita kvalita žživota ivota –– leplepšíší sluslužžby pro by pro 
veveřřejnostejnost

•• Charakteristika Charakteristika 
–– jjasnasnáá, otev, otevřřenenáá, transparentn, transparentníí
–– pro vpro vššechny skupiny spoleechny skupiny společčnostinosti

•• NutnNutnéé podmpodmíínkynky
–– infrastruktura, IT gramotnost, podpora z infrastruktura, IT gramotnost, podpora z 

nejvynejvyššíšších mch mííst, osvst, osvěětata

eGovernment obecneGovernment obecněě



eGovernment obecneGovernment obecněě
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eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé republicerepublice

Má budování
eGovernmentu 

v České republice
smysl

?



eGovernmenteGovernment v v ČČeskeskéé RepubliceRepublice
•• Postup zaloPostup založženi eni žživnosti ivnosti -- dnesdnes

Živnostenský úřad
(Prvotní informace)

Trestní rejstřík
(Bezúhonnost)

Finanční úřad
(Bezdlužnost)

Živnostenský úřad
(Rozhodnutí)

Živnostenský úřad
(Podání žádosti)

SSZ + ZP 
(Registrace živnostníka 

k pojištění)

Finanční úřad
(Přihlášení se k daním)



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice
•• Postup zaloPostup založženi eni žživnosti ivnosti -- zzíítratra

Živnostenský úřad
(Prvotní informace, 

podání žádosti)

Trestní rejstřík
(Bezúhonnost)

Finanční úřad
(Bezdlužnost)

Živnostenský úřad
(Rozhodnutí)

SSZ + ZP 
(Registrace živnostníka 

k pojištění)

Finanční úřad
(Přihlášení se k daním)



eGovernmenteGovernment v v ČČeskeskéé RepubliceRepublice
•• Postup zaloPostup založženi eni žživnosti ivnosti -- ……jeješšttěě pozdpozděějiji

Živnostenský úřad
(Prvotní informace, 

podání žádosti)

Trestní rejstřík
(Bezúhonnost)

Finanční úřad
(Bezdlužnost)

Živnostenský úřad
(Rozhodnutí)

SSZ + ZP 
(Registrace živnostníka 

k pojištění)

Finanční úřad
(Přihlášení se k daním)



OtOtáázka:zka:

•• Který zKterý záákon kon řřeešíší informainformaččnníí systsystéémy ve my ve 
veveřřejnejnéé sprspráávvěě ??



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• LegislativaLegislativa
•• ZZáákon 106/1999 Sb., o svobodnkon 106/1999 Sb., o svobodnéém pm přříístupu k stupu k 

informacinformacíím m --
•• ZZáákon 101/2000 Sb., o ochrankon 101/2000 Sb., o ochraněě osobnosobníích ch úúdajdajůů
•• ZZáákon 227/2000 Sb., o elektronickkon 227/2000 Sb., o elektronickéém podpisum podpisu
•• ZZáákon 365/2000 Sb., o informakon 365/2000 Sb., o informaččnníích systch systéémech mech 

veveřřejnejnéé sprspráávyvy
•• ZZáákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikackon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacííchch
•• PPřřipravuje se eGovernment Actipravuje se eGovernment Act



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• ZaZaččáátky tky 
zruzruššeneníí MIMIČČR R -- od 1.6.2007od 1.6.2007

-- Ministerstvo vnitraMinisterstvo vnitra

-- Ministerstvo prMinisterstvo průůmyslu a obchodumyslu a obchodu
-- Ministerstvo pro mMinisterstvo pro míístnstníí rozvojrozvoj

Rada vlRada vláády pro informady pro informaččnníí spolespoleččnostnost
-- 23 23 ččlenlenůů

-- 5 výbor5 výborůů



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice
•• Vize, Strategie Vize, Strategie 

–– PoslednPosledníí -- eeČČesko 2006esko 2006
–– NynNyníí –– nenneníí žžáádný dokument (existuje dný dokument (existuje 

marketingový zmarketingový záámměěr eGON a realizace dr eGON a realizace dííllččíích ch 
projektprojektůů s nedostatky obecných princips nedostatky obecných principůů
eGovernmentu)eGovernmentu)
•• NemNemůžůže vzniknout strategie regione vzniknout strategie regionůů v nv náávaznosti vaznosti 

na centrna centráálnlníí strategiistrategii
•• NenNeníí jasnjasnéé řřeeššeneníí PVSPVS
•• …….a dal.a dalšíší

–– PPřřipravuje se ipravuje se –– Strategie rozvoje informaStrategie rozvoje informaččnníí
spolespoleččnosti v nosti v ČČR 2008 aR 2008 ažž 20132013



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• ZaZaččáátky tky 

„„MMíísto vymýsto vymýššlenleníí dlouhodobých strategii dlouhodobých strategii 
jsme zajsme začčali realizovat projektali realizovat projekt””

„„CCíílem eGovernmentu nenlem eGovernmentu neníí plnplněěnníí LisabonskLisabonskéé
nenebbo no něějakjakéé jinjinéé strategie Evropskstrategie Evropskéé Unie v Unie v 
plnplněěnníí ččíísel, ale aby obsel, ale aby obččananéé nebneběěhali po hali po 
úúřřadechadech””



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• Projekty eGovernmentu Projekty eGovernmentu 
projekt eHealthprojekt eHealth
projekt eJusticeprojekt eJustice
projekty MV projekty MV -- eGONeGON

-- PropojenPropojeníí centrcentráálnlníích registrch registrůů
-- CzechPointCzechPoint
-- eGovernment ActeGovernment Act
-- KomunikaKomunikaččnníí infrastruktura VSinfrastruktura VS



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• PropojenPropojeníí centrcentráálnlníích registrch registrůů

-- Registr obyvatelRegistr obyvatel
-- Registr Registr úúzemnzemněě identifikaidentifikaččnníí
-- Registr obchodnRegistr obchodníích subjektch subjektůů
-- Registr prRegistr prááv a povinnostv a povinnostíí



eGovernment v eGovernment v ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• CzechPoint CzechPoint 
KontaktnKontaktníí universuniversáálnlníí mmíísto, kde lze ovsto, kde lze ověřěřit data it data 
zz veveřřejných a neveejných a neveřřejných informaejných informaččnníích systch systéémmůů, ov, ověřěřit it 
dokumenty a listiny a nechat je pdokumenty a listiny a nechat je přřevevéést do elektronickst do elektronickéé
formy a naopak, zformy a naopak, zíískat informace o prskat informace o průůbběěhu sprhu spráávnvníích ch 
řříízenzeníí a pa přředat podedat podáánníí pro zahpro zaháájenjeníí řříízenzeníí, ve výhledu by , ve výhledu by 
se mse měělo vylo vyřřeeššit vit všše ze z domovadomova

PoPoččet met mííst cca 1300 st cca 1300 –– samosprsamosprááva, HK, zastupitelstva va, HK, zastupitelstva 
(Izrael, Moskva, NewYork) (Izrael, Moskva, NewYork) 



eGovernment V eGovernment V ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• CzechPoint CzechPoint 
DnesDnes

-- výpis z katastru nemovitostivýpis z katastru nemovitosti
-- výpis z výpis z žživnostenskivnostenskéého rejstho rejstřřííkuku
-- výpis z obchodnvýpis z obchodníího rejstho rejstřřííku ku 

„„ZZíítratra””
-- výpis z rejstvýpis z rejstřřííku trestku trestůů
-- výpis z karty výpis z karty řřidiidiččee



eGovernment V eGovernment V ČČeskeskéé RepubliceRepublice

•• eGovernment Act eGovernment Act 

ZZáákon o elektronizaci procesnkon o elektronizaci procesníích ch úúkonkonůů

-- zrovnoprzrovnopráávnvněěnníí elektronických a pelektronických a píísemných dokumentsemných dokumentůů
a pa přřevod mezi nimievod mezi nimi
-- nevýznamový identifiknevýznamový identifikáátor tor 
-- komunikace mezi obkomunikace mezi obččany a any a úúřřady  ady  -- ee--mailovmailovéé schrschráánkynky



OtOtáázka:zka:

•• Jaký zJaký záákon (kon (ččííslo) stanovuje povinnost slo) stanovuje povinnost 
poskytovat informace subjektposkytovat informace subjektůů veveřřejnejnéé
sprspráávy v oblasti stvy v oblasti střřetu zetu záájmu ?jmu ?



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• ZZáákladnkladníí atributyatributy
•• CCííl l –– zpzpřříístupnit informace na zstupnit informace na záákladkladěě zzáákona o kona o 

ststřřetu zetu záájmu vzdjmu vzdááleným pleným přříístupem stupem ––povinnostpovinnost
•• Platnost od 1.1.2007 Platnost od 1.1.2007 –– úúččinnost do 30.6. innost do 30.6. 

nnáásledujsledujííccíího roku, v pho roku, v přříípadpaděě ukonukonččeneníí ččinnosti innosti 
do 30 dndo 30 dnůů

•• Povinnost Povinnost 
•• ČČleny zastupitelstva (starosta, leny zastupitelstva (starosta, ččlenovlenovéé rady)rady)
•• ČČlen statutlen statutáárnrníího, ho, řříídicdicíího, dozorho, dozorččíího nebo  ho nebo  

kontrolnkontrolníího orgho orgáánunu
•• VedoucVedoucíí zamzaměěstnanci subjektstnanci subjektůů veveřřejnejnéé sprspráávy vy 



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• Registr oznRegistr oznáámenmeníí zabezpezabezpeččujujíí evidenevidenččnníí orgorgáány ny 
(ministerstva, (ministerstva, řředitel Keditel KÚÚ, tajemn, tajemníík k úúřřadu)adu)

•• §§ 13, odst. 5 13, odst. 5 –– pokud pokud žžadatel chce nahladatel chce nahlíížžet do et do 
registru v elektronickregistru v elektronickéé podobpodoběě ududěěllíí mu evidenmu evidenččnníí
orgorgáán un užživatelskivatelskéé jmjmééno a pno a přříístupovstupovéé hesloheslo

•• Pokuta Pokuta 
–– 30 000 K30 000 Kčč za nedodrza nedodržženeníí lhlhůůtyty
–– 100 000 K100 000 Kčč za nepravdivza nepravdivéé informaceinformace



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• Aplikace Registr oznAplikace Registr oznáámenmeníí



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• Aplikace Registr oznAplikace Registr oznáámenmeníí
–– Dokumenty zDokumenty zůůstavajstavajíí na na úúřřadaděě
–– Aplikace Aplikace 

a) Vzda) Vzdáálený plený přříístup pstup přřes vees veřřejný portejný portáál l 
www.registroznameni.czwww.registroznameni.cz

b) Aplikace integrovanb) Aplikace integrovanáá na na úúřřadaděě

•• VlastnostiVlastnosti
–– TTřříídděěnníí, vyhled, vyhledáávváánníí dokumentdokumentůů
–– Informace o Informace o žžadateladatelííchch
–– Statistiky Statistiky 
–– Vazba na organizaVazba na organizaččnníí strukturu strukturu –– lze zadat i plze zadat i přřipomipomíínnáánníí

v pv přříípadpaděě vazby na personvazby na personáálnlníí systsystéémm

http://www.registroznameni.cz/


Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• Aplikace Registr oznAplikace Registr oznáámenmeníí



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- Registr oznRegistr oznáámenmeníí

•• Aplikace Registr oznAplikace Registr oznáámenmeníí
–– velkvelkéé subjekty subjekty -- Microsoft Office Sharepoint Microsoft Office Sharepoint 

Server 2007Server 2007
–– malmaléé subjekty subjekty –– Windows Sharepoint Services Windows Sharepoint Services ––

zdarma v rzdarma v ráámci Windows Servermci Windows Server
•• Cena aplikaceCena aplikace

–– OdstupOdstupňňovováána podle velikosti subjektu (9 000 na podle velikosti subjektu (9 000 
KKčč aažž 80 000 K80 000 Kčč))

•• DodavatelDodavatel
–– BMI systBMI systéém Czech a.s. m Czech a.s. 
–– info@registroznameni.czinfo@registroznameni.cz



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- SSL LiteSSL Lite

•• ZZáákladnkladníí atributyatributy

•• CCííl SSL l SSL –– zavedenzavedeníí standardizovanstandardizovanéého poho pořřáádku dku 
ppřři nakli naklááddáánníí s ps přřííchozchozíí a odchoza odchozíí popošštoutou

•• Upravuje Upravuje 
•• zzáákon 499/2004 Sb., o archivnkon 499/2004 Sb., o archivníí a spisova spisovéé sluslužžbběě,,
•• zzáákon 500/2004 Sb., Sprkon 500/2004 Sb., Spráávnvníí řřáád d –– el. vedenel. vedeníí SSLSSL
•• zzáákon 227kon 227//2000 Sb., o elektronick2000 Sb., o elektronickéém podpisum podpisu



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- SSL LiteSSL Lite

•• SouSouččasnasnéé problprobléémy my –– ppřředevedevšíším u malých m u malých 
subjektsubjektůů VSVS

•• NedostateNedostateččnnáá odbornodbornáá ppřřipravenost ipravenost 
zamzaměěstnancstnancůů úúřřadadůů pro sprpro spráávu ICTvu ICT

•• VysokVysokéé nnááklady na poklady na pořříízenzeníí a provozova provozováánníí



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu vu –– SSL LiteSSL Lite

•• SSL Lite TriadaSSL Lite Triada

•• SouSouččáást MS Office 2007st MS Office 2007
•• ZnZnáámméé prostprostřřededíí –– nníízkzkáá potpotřřeba zaeba zašškolenkoleníí v ovlv ovlááddáánníí
•• JednoduchJednoducháá implementaceimplementace
•• ŽŽáádndnáá novnováá aplikaceaplikace

•• MoMožžnost navnost naváázat na jakoukoliv podatelnu zat na jakoukoliv podatelnu 
•• Zdarma Zdarma –– od od úúnora 2008 monora 2008 možžnost stanost stažženeníí

www.microsoft.czwww.microsoft.cz

http://www.microsoft.cz/


Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu vu –– SSL LiteSSL Lite

•• SSL Lite TriadaSSL Lite Triada



OtOtáázka:zka:

•• Jak se jmenuje eJak se jmenuje e--mailový klient, který ummailový klient, který umíí
sdsdíílet informace kalendlet informace kalendáářůřů a a úúkolkolůů od od 
spolespoleččnosti Microsoft a je sounosti Microsoft a je souččááststíí balbalííku ku 
MS Office ?MS Office ?



LicenLicenččnníí politikapolitika

•• ZZáákladnkladníí atributyatributy
•• ProstProstřřededíí ICT v ICT v ČČRR

•• Desktopy: Microsoft Desktopy: Microsoft –– cca 85%cca 85%
•• Servery: Microsoft Servery: Microsoft –– cca 30%cca 30%

•• Politika MicrosoftuPolitika Microsoftu
•• Spokojenost zSpokojenost záákaznkaznííkkůů

•• ŘŘeeššeneníí jejich potjejich potřřebeb
•• Nutnost zajiNutnost zajiššttěěnníí autorskautorskáách prch práávv



LicenLicenččnníí politikapolitika

•• OEM OEM –– pouze s hardwarempouze s hardwarem
•• FPP (Full Package Product) FPP (Full Package Product) –– krabicekrabice
•• OLP (Open Licensing Program) OLP (Open Licensing Program) –– jednotlivjednotlivéé

licencelicence
•• VLP (VVLP (Volumeolume LicenLicenssing Programing Programss) ) –– multilicencemultilicence

•• SelectSelect
•• Enterprise AgreementEnterprise Agreement

•• Software Assurance Software Assurance –– technicktechnickáá podporapodpora



Dotazy ?Dotazy ?



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Kontakt: Kontakt: rrostislavostislav..babarikbabarik@microsoft.com@microsoft.com
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