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VEVEŘŘEJNEJNÉÉ SPRSPRÁÁVVĚĚ

ReinReinžženýringenýring procesprocesůů -- revize verevize vešškerých procesnkerých procesníích ch 
ppřředpisedpisůů, kter, kteréé jsou poujsou použžíívváány v rny v ráámci výkonu mci výkonu 
jednotlivých sprjednotlivých spráávnvníích agendch agend-- procesnprocesníí diagramy agenddiagramy agend

NNáástroje vedoucstroje vedoucíí k zavedenk zavedeníí povinnosti pravidelnpovinnosti pravidelnéého ho 
ovověřěřovováánníí opodstatnopodstatněěnosti a adekvnosti a adekváátnosti katnosti kažžddéé
regulace ve vregulace ve vššech oblastech výkonu stech oblastech výkonu stáátntníí moci moci ––
hodnocenhodnoceníí dopaddopadůů regulace regulace -- RIA.RIA.

NasazenNasazeníí modernmoderníích technologich technologiíí -- eGONeGON



DDŮŮVODY STAGNACE ROZVOJEVODY STAGNACE ROZVOJE

1. legislativa1. legislativa –– nevynevyřřeeššenenéé novnovéé nnáástroje a instituty a stroje a instituty a 
zastaralzastaraláá organizaorganizaččnněě technicktechnickáá pravidla zakotvenpravidla zakotvenáá
vv legislativlegislativěě..

2. resortismus2. resortismus –– vede k enormnvede k enormníím výdajm výdajůů na stranna straněě ststáátu tu 
za ICT. Nza ICT. Nááslednsledněě nezbývnezbýváá dostatek prostdostatek prostřředkedkůů na na 
dotadotažženeníí jednotlivých projektjednotlivých projektůů a efektivna efektivníího nasazovho nasazováánníí
eGovernmenteGovernment sluslužžeb.eb.

3. neefektivn3. neefektivníí procesyprocesy –– zzáákladem kakladem kažžddéého procesu ve ho procesu ve 
veveřřejnejnéé sprspráávvěě je jije jižž od dob Marie Terezie listinný spis, od dob Marie Terezie listinný spis, 
kartotkartotééka, ka, úúřřednedníí hodiny, mhodiny, míístnstníí a va věěcncnáá ppřřííslusluššnost. nost. 



eGovernmenteGovernment jako jako žživý organismusivý organismus

CentrCentráálnlníí registryregistry

ZZáákon o kon o 
eGovernmentueGovernmentu

KIVSKIVS

CzechCzech PointPoint



CZECH POINTCZECH POINT
ZZíískskáánníí vevešškerých kerých úúdajdajůů, opis, opisůů a výpisa výpisůů vedených v centrvedených v centráálnlníích ch 
evidencevidencíích a registrech.ch a registrech.

OvOvěřěřeneníí dokumentdokumentůů, listin, podpis, listin, podpisůů a taka takéé provedenprovedeníí konverze konverze 
dokumentdokumentůů do elektronickdo elektronickéé formy.formy.

MoMožžnost podat jaknost podat jakéékoliv podkoliv podáánníí ke kterke kteréémukoliv mukoliv úúřřadu stadu stáátntníí sprspráávy vy 
-- eliminace meliminace míístnstníí a va věěcncnéé ppřřííslusluššnosti.nosti.

MoMožžnost znost zíískat informace o prskat informace o průůbběěhu hu řříízenzeníí ve vve vššech vech věěcech, ktercech, kteréé
ke mnke mněě jako jedinci vede stjako jedinci vede stáát t čči jini jinéé orgorgáány veny veřřejnejnéé moci.moci.



CZECH POINT V LEGISLATIVCZECH POINT V LEGISLATIVĚĚ

1. f1. fáázeze –– výpisy z rejstvýpisy z rejstřřííkkůů a evidenca evidencíí na jednom mna jednom míístst
(novela z(novela záákona o informakona o informaččnníích systch systéémech vemech veřřejnejnéé sprspráávy vy ––
legislativnlegislativníí proces v PS Pproces v PS PČČR)R)

2. f2. fáázeze –– univerzuniverzáálnlníí podacpodacíí mmíístosto
(z(záákon o kon o eGovernmentueGovernmentu –– ppřřipomipomíínkovnkovéé řříízenzeníí))

3. f3. fáázeze –– vyvyřříízenzeníí zzáákladnkladníích agend na poch agend na poččkkáánníí na na 
jednom mjednom mííststěě

(z(záákon o registrech kon o registrech –– ppřřipravuje se)ipravuje se)



PPŘŘÍÍČČINY VZNIKU EGAINY VZNIKU EGA
ProblProbléémy s pmy s přříílohami u elektronických podlohami u elektronických podáánníí (zejm(zejmééna jena je--li li 
povinnost ppovinnost přředloedložžit listinu, ovit listinu, ověřěřený opis ený opis čči kopii, dokument i kopii, dokument 
podepsaný podepsaný úúřřednedněě ovověřěřeným podpisem)eným podpisem)

ProblProbléém zm zíískat výpisy z rejstskat výpisy z rejstřřííkkůů v elektronickv elektronickéé podobpodoběě

NeefektivnNeefektivníí komunikace mezi obkomunikace mezi obččany (podnikateli) a any (podnikateli) a úúřřady, ale takady, ale takéé
mezi mezi úúřřady navzady navzáájem (jem (ččasto nelze asto nelze ččinit procesninit procesníí úúkony kony 
elektronicky).elektronicky).

ProblProbléémy s dorumy s doruččovováánníím m úúřřednedníích pch píísemnostsemnostíí

NeefektivnNeefektivníí sprsprááva dokumentva dokumentůů a nakla naklááddáánníí s nimis nimi



CCÍÍL EGAL EGA
ZrovnoprZrovnopráávnvněěnníí formy listinnformy listinnéé ss formou elektronickouformou elektronickou

PPřřibliblíížženeníí úúřřadu kadu k obobččananůům (podnikatelm (podnikatelůům) prostm) prostřřednictvednictvíím m 
elektronických nelektronických náástrojstrojůů

ZefektivnZefektivněěnníí komunikace mezi obkomunikace mezi obččany (podnikateli) a any (podnikateli) a úúřřadyady

ZefektivnZefektivněěnníí vzvzáájemnjemnéé komunikace mezi komunikace mezi úúřřadyady

JednoznaJednoznaččnnáá, bezpe, bezpeččnnáá eIdentitaeIdentita

ZefektivnZefektivněěnníí fungovfungováánníí úúřřadadůů zejm. naklzejm. naklááddáánníí ss dokumentydokumenty



ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ INSTITUTY EGAINSTITUTY EGA

AutorizovanAutorizovanáá konverze pkonverze píísemnostisemnosti

JednoznaJednoznaččnnéé ururččeneníí fyzickfyzickéé osoby posoby přři i 
elektronickelektronickéé komunikacikomunikaci

PoskytovPoskytováánníí sluslužžeb pro komunikaci seb pro komunikaci s orgorgáány ny 
veveřřejnejnéé mocimoci

ElektronickElektronickáá spisovspisováá sluslužžbaba



eDokument

eDokument

E-PODPIS

DOLOŽKA

E-PODPIS

Konverze do listinné podoby

Konverze do elektronické podoby
Konverze → Doložka → E-Podpis

Ověření E-Podpisu → Doložka → Tisk → Razítko

výstup = vstup → Stejné právní účinky

LISTINA

LISTINA
DOLOŽKA

KONVERZE PKONVERZE PÍÍSEMNOSTSEMNOSTÍÍ
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► Datová schránka slouží pro komunikaci mezi občany a podnikateli na 
straně jedné a úřady na straně druhé, případně mezi úřady navzájem

► Datová schránka umožňuje adresný přenos strukturovaných 
dokumentů

► Do datové schránky se přistupuje např. prostřednictvím Portálu 
veřejné správy
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DATOVDATOVÉÉ SCHRSCHRÁÁNKYNKY



OBČAN nebo 
PODNIKATEL 
PŘEPÁŽKA

KOMPETENČNÍ CENTRUM

ÚŘAD
NOSIČ IDENTITY ODVOZENÝ

IDENTIFIKÁTOR 

ODVOZENÍ

CZECH POINT

NOSIČ IDENTITY

OBČAN nebo PODNIKATEL 
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

BEZPEBEZPEČČNNÁÁ ee--IDENTITAIDENTITA



ProPročč potpotřřebujeme zebujeme záákladnkladníí
registry?registry?

Pro kvalitnPro kvalitníí výkon jakvýkon jakéékoliv sprkoliv spráávy jsou potvy jsou potřřebnebnáá sprspráávnvnáá, aktu, aktuáálnlníí a a 
úúplnplnáá datadata

Dnes se Dnes se řřada ada úúřřadadůů snasnažžíí skladovat co nejvskladovat co nejvěěttšíší mnomnožžstvstvíí informacinformacíí
v rv ráámci svmci svéé ppůůsobnostisobnosti

ObObččananéé jsou nuceni poskytovat opakovanjsou nuceni poskytovat opakovaněě ty stejnty stejnéé úúdaje pdaje přři i 
jakjakéémkoliv kontaktu s mkoliv kontaktu s úúřřademadem

V mnoha pV mnoha přříípadech padech úúřřady sbady sbíírajrajíí, uchov, uchováávajvajíí a nakla nakláádajdajíí s s úúdaji, daji, 
kterkteréé nepotnepotřřebujebujíí, a roste riziko jejich  zneu, a roste riziko jejich  zneužžititíí

ŘŘeeššeneníím je vybudovm je vybudováánníí centrcentráálnlníích registrch registrůů veveřřejnejnéé sprspráávy a vy a 
zavedenzavedeníí sdsdíílenleníí dat v nich obsadat v nich obsažžených s bezpeených s bezpeččným, ným, řříízeným zeným 
ppřříístupem s dstupem s důůrazem na ochranu soukromrazem na ochranu soukromíí



Rozhraní pro komunikaci

Registr
osob Registr obyvatel

Registr
práv a povinností

Registr
nemovitostí

a územní
identifikace

ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ REGISTRY VEREGISTRY VEŘŘEJNEJNÉÉ SPRSPRÁÁVYVY
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Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

CZECH POINT asistovanCZECH POINT asistovanéé mmíísto pro komunikaci sto pro komunikaci 
obobččana s veana s veřřejnou sprejnou spráávouvou

Koncepce projektu se snaKoncepce projektu se snažžíí soustsoustřředit na jedno edit na jedno 
mmíísto agendy, ktersto agendy, kteréé vyvyžžadujadujíí prprááci s pci s píísemnými semnými 
dokumentydokumenty

PomocPomocíí jednotnjednotnéého formulho formuláářřovovéého rozhranho rozhraníí se se 
sjednocuje psjednocuje přříístup k rstup k růůzným registrzným registrůům do m do 
jednoho stylujednoho stylu



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

Registr Registr -- obecnobecněě ISVSISVS
•• Katastr nemovitostKatastr nemovitostíí
•• ObchodnObchodníí rejstrejstřřííkk
•• ŽŽivnostenský rejstivnostenský rejstřřííkk

ObecnObecníí úúřřadad
•• OvOvěřěřujujííccíí obecnobecníí úúřřad a jeho ad a jeho úúřřednedníícici

CentrCentráála CZECH POINTla CZECH POINT
•• ZajiZajiššťťuje komunikaci obecnuje komunikaci obecníího ho úúřřadu se vadu se vššemi emi 

registryregistry



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

PilotPilotnníí projektprojekt

•• Start Start 28.3.2007 na Praze 1328.3.2007 na Praze 13
•• Do poloviny kvDo poloviny kvěětna tna 3377 obcobcíí
•• Doba trvDoba trváánníí 3 m3 měěssíícece
•• VyhodnocenVyhodnoceníí do 31. srpna 2007do 31. srpna 2007



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

Doposud vydDoposud vydááno cca 2500 ovno cca 2500 ověřěřených ených 
výpisvýpisůů

PodPodííl ISVS:l ISVS:
•• Katastr nemovitostKatastr nemovitostíí 70%70%
•• ObchodnObchodníí rejstrejstřříík 25%k 25%
•• ŽŽivnostenský rejstivnostenský rejstřříík 5%k 5%



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

NasazenNasazeníí do rutinndo rutinníího provozuho provozu

•• Startujeme 1. zStartujeme 1. záářříí 20072007
•• Konec 30. listopadu 2007Konec 30. listopadu 2007
•• 205 obc205 obcíí
•• StejnStejnáá funkcionalita z dfunkcionalita z důůvodvodůů legislativylegislativy



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

FinancovFinancováánníí (obce)(obce)

obce dostanou v robce dostanou v ráámci pmci přřííspspěěvku na pvku na přřenesený enesený 
výkon stvýkon stáátntníí sprspráávy:vy:

•• na technickna technickéé vybavenvybaveníí se zadanou technickou specifikacse zadanou technickou specifikacíí
popoččíítatačče, skenery, tiske, skenery, tiskáárnyrny

•• na sprna spráávu uvu užživatelských ivatelských úúččttůů
jednotlivých jednotlivých úúřřednednííkkůů, kte, kteřříí budou slubudou služžby dostupnby dostupnéé
prostprostřřednictvednictvíí CzechCzech POINTu poskytovatPOINTu poskytovat



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

FinancovFinancováánníí (centrum)(centrum)

centrum zajistcentrum zajistíí::
•• potpotřřebnebnéé softwareovsoftwareovéé vybavenvybaveníí
•• podporu z centra (help podporu z centra (help deskdesk))
•• šškolenkoleníí
•• harmonizaci s pharmonizaci s přřipravovanou legislativouipravovanou legislativou



Postup projektu Postup projektu CZECH POINT

FinancovFinancováánníí
•• cena pilotncena pilotníího projektu je 5ho projektu je 5--6 mili6 milióónnůů KKčč, , 

maximmaximáálnlněě 10 mili10 milióónnůů KKčč (pokud budeme obce (pokud budeme obce 
vybavovat  v rvybavovat  v ráámci pilotnmci pilotníího projektu dalho projektu dalšíší
technikou)technikou)

•• nnááklady pro rutinnklady pro rutinníí provoz budou stanoveny na provoz budou stanoveny na 
zzáákladkladěě::

vyhodnocenvyhodnoceníí pilotnpilotníího projektuho projektu
postupu schvalovpostupu schvalováánníí ppřřííslusluššnnéé legislativy, kterlegislativy, kteráá je je 
podmpodmíínkou pro navýnkou pro navýššeneníí úúrovnrovněě poskytovaných sluposkytovaných služžebeb



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.


