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Shrnutí za poslední tři rokyShrnutí za poslední tři roky

•• eGovernmenteGovernment

•• LegislativaLegislativa•• LegislativaLegislativa

•• Projekty pro veřejnou správuProjekty pro veřejnou správu

•• Licenční politika MicrosoftLicenční politika Microsoft



Projekt Virtuos
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VIRTUálně Občan Samospráva

Co je VIRTUOS?

44 9 December 20089 December 2008



• zkvalitnit a usnadnit komunikaci občanů s úřady a 
institucemi obce  vytvořením komunikační platformy 
občan – úřad, úřad – úřad

• zřídit kontaktní místa samosprávy s kapacitním 

Hlavní cíle projektu
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připojením k internetu za účelem řešení podání 
z kteréhokoli kontaktního místa na kterýkoli úřad 
veřejné správy

• realizovat nové interaktivní služby samosprávy pro 
občany a návštěvníky měst zejména z pohledu řešení 
životních situací a informovanosti o žádostech, které 
úřad vyřizuje



• Vybavit elektronickou podatelnu funkcionalitou 
pro zajištění skutečné elektronické komunikace 
mezi občany a samosprávou 

• integrovat elektronické komunikační prostředí 

Cíle projektu II

66

• integrovat elektronické komunikační prostředí 
s interními informačními systémy jednotlivých 
úřadů tak, aby bylo dosaženo plnohodnotného 
procesu vyřízení požadavku v elektronické formě



Funkcionalita řešení

• Spisová služba

• Elektronická podatelna

• Elektronická úřední deska

• Rezervace času úředníků

77

• Rezervace času úředníků

• Formulářový systém





Co přináší Virtuos

• Občanům
− Možnost vyřizování svých záležitostí elektronicky
− žádné fronty na úřadech
− Sledování stavu podání

• Úředníkům

99

• Úředníkům
− Přehled o všech písemnostech a jejich stavu
− Lepší plánování času

• Starostům
− Splnění zákonných povinností (el.úřední deska, 

el.podatelna, dostupnost formulářů)
− Zjednodušení vnitřní činnosti na úřadě
− Přehled o stavu podání



SouSoučasný stav projektu v PKasný stav projektu v PK

• Od 1.7. 2008 systém v ostrém provozu
• Do konce září 2008 dokončení funkcionality SMS plateb. 

− Občané budou moci platit správní poplatky do výše 500,-
Kč prostřednictvím SMS 

• Smlouvy na využívání sytému VIRTUOS mají s Plzeňským 
krajem uzavřeny obce: Klatovy, Nýrsko, Štěnovice, Dražeň, 
Vochov, Dlažov, Rokycany, Hamry, Bělá nad Radbuzou, Vochov, Dlažov, Rokycany, Hamry, Bělá nad Radbuzou, 
Stod a Chodský Újezd. 

• O zaslání krajem podepsané smlouvy požádaly obce 
Pačejov, Nová Ves, Poděvousy, Bezdružice, Dešenice a 
Blížejov. 

• Zájem o využívání projevily obce Sušice a Nepomuk. 
• V systému VIRTUOS jsou nyní zaregistrováni 203 občané.



Jak pJak p řistoupit a jaké jsou nákladyistoupit a jaké jsou náklady
• Objednávkový formulář na www.evirtuos.cz v sekci 

„související odkazy“ nebo  mail s textem „Mám zájem o 
VIRTUOS pro náš úřad“ na adresu 
objednavka@evirtuos.cz

• Příspěvek provoz počítá podle vzorečku: • Příspěvek provoz počítá podle vzorečku: 

− Roční poplatek [Kč] = 500 + (3,5 + typ obce x 0,5) x 
počet obyvatel obce
• typ obce – 3 pro obce s rozšířenou působností, 2 pro 

obec s pověřeným obecním úřadem, 1 pro ostatní 
obce

• počet obyvatel obce – počet obyvatel obce podle 
ČSÚ 
k 1. lednu aktuálního roku v době podpisu smlouvy



Budoucnost projektu

• Po integraci s CzechPointem se 
zvažuje v dalším kroku dojít k 
úplnému „splynutí“ obou systémů

• Projekt Virtuos by mohlo v 
budoucnu provozovat Ministerstvo 
vnitra vnitra 

• Vznikne popis rozhraní, které 
bude závazné pro všechny 
elektronické spisové služby ve 
veřejné správě

• Rozšiřování projektu Virtuos na 
další obce hrazené z evropských 
fondů (IOP)



Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost

Kontakt: rostislav.babarikKontakt: rostislav.babarik@microsoft.com@microsoft.com
milos.vodicka@hp.commilos.vodicka@hp.com

ales.skvor@hp.comales.skvor@hp.com


