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Program presentaceProgram presentace

•• PPřředstavenedstaveníí
•• eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa
•• Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávuvu
•• LicenLicenččnníí politika Microsoftpolitika Microsoft



PPřředstavenedstaveníí

•• Odborný ICT rozvojOdborný ICT rozvoj
•• Analytik, programAnalytik, programáátortor
•• Jednatel spoleJednatel společčnostinosti
•• VedoucVedoucíí odboru informatiky ve veodboru informatiky ve veřřejnejnéé sprspráávvěě

•• Rozvoj v oblasti veRozvoj v oblasti veřřejnejnéé sprspráávyvy
•• Projekt TEMPUSProjekt TEMPUS
•• KOIL KOIL -- eGovernment v JieGovernment v Jižžnníí KorejiKoreji
•• PPřředseda Komise informatiky AKedseda Komise informatiky AKČČRR
•• ČČlen odborných skupinlen odborných skupin



OtOtáázka:zka:

•• Jaký je hlavnJaký je hlavníí ccííl budovl budováánníí eGovermentu ?eGovermentu ?



•• CCííll
•• leplepšíší kvalita kvalita žživota ivota –– leplepšíší sluslužžby pro veby pro veřřejnostejnost

( ...make people happy ( ...make people happy ☺☺))

•• JakJak
•• JasnJasnáá
•• OtevOtevřřenenáá
•• TransparentnTransparentníí

•• PozorPozor
•• Digital divideDigital divide

eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa



eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa

•• NutnNutnéé podmpodmíínkynky
•• InfrastrukturaInfrastruktura
•• IT gramotnostIT gramotnost
•• SpoluprSpoluprááce s privce s priváátntníí sfsféérourou
•• Podpora z nejvyPodpora z nejvyššíšších mch míístst
•• NeustNeustáála osvla osvěětata
•• ZamezenZamezeníí Digital DivideDigital Divide



eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa

•• Postup realizace:Postup realizace:
•• Vize a strategie stVize a strategie stáátutu
•• DefinovDefinováánníí ccííllůů a odpova odpověědnosti dnosti –– mměřěřitelnostitelnost
•• LegislativaLegislativa



eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa
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eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa
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eGovernment a jeho ceGovernment a jeho cííle, legislativale, legislativa

•• 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

•• Vize, Strategie ?Vize, Strategie ?



OtOtáázka:zka:

•• Který zKterý záákon stanovuje povinnost kon stanovuje povinnost 
provozovat elektronickou podatelnu pro provozovat elektronickou podatelnu pro 
subjekty vesubjekty veřřejnejnéé sprspráávy ?vy ?



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- CEPCEP

•• ZZáákladnkladníí atributyatributy
•• CCííl EP l EP –– jednodujednoduššíšší komunikace s obkomunikace s obččanyany
•• Povinnost pro VS provozovat EP (zPovinnost pro VS provozovat EP (záákon kon 

227227//2000 Sb., na2000 Sb., nařříízenzeníí vlvláády dy čč. . 449595//2004 Sb., 2004 Sb., 
vyhlvyhlášáška MIka MIČČR R 449696//2004 Sb.)2004 Sb.)

•• NutnNutnáá podpora v legislativpodpora v legislativěě jednotlivých jednotlivých 
zzáákonkonůů pro jednotlivpro jednotlivéé sprspráávnvníí řříízenzeníí

•• VyuVyužžititíí zaruzaruččených elektronických podpisených elektronických podpisůů
postavených na kvalifikovaných certifikpostavených na kvalifikovaných certifikáátechtech



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- CEPCEP

•• 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 -- CEPCEP

•• CEP HK CEP HK ČČRR
•• NapojenNapojeníí na na PVSPVS pro aplikace pro aplikace ččasovasovéého razho razíítka a tka a 

dorudoruččenkyenky
•• ÚÚplnplnéé zabezpezabezpeččeneníí dokumentu po celou dobu jeho dokumentu po celou dobu jeho 

žživotnivotníího cyklu, vho cyklu, vččetnetněě snsníímkovmkováánníí a a archivacearchivace s mos možžnostnostíí
vyhledvyhledáávváánníí

•• JednJednáá se o se o portportáállovou aplikaci, kterovou aplikaci, kteráá neomezuje jineomezuje jižž
uužžíívanvanáá řřeeššeneníí na stranna straněě klienta a umoklienta a umožňžňuje uje integraciintegraci
ststáávajvajííccíích ch řřeeššeneníí



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- CEPCEP

•• CEP HK CEP HK ČČR R -- atributyatributy
•• „„OneOne--pointpoint--accessaccess““ jednotnjednotnéé mmíísto na internetu pro sto na internetu pro 

ppřříístup obstup obččananůů
•• OtevOtevřřeno pro veno pro vššechny echny subjekty vesubjekty veřřejnejnéé sprspráávyvy
•• AAntivirovntivirováá a  antispamova  antispamováá ochranaochrana
•• ZajiZajiššttěěnníí splnsplněěnníí vvššech legislativnech legislativníích podmch podmíínek podle nek podle 

zzáákonakona
•• ProaktivnProaktivníí upozorupozorňňovováánníí na nevyzvednutna nevyzvednutéé ee--maily maily 

pomocpomocíí SMSSMS
•• NNíízkzkéé provoznprovozníí nnááklady klady –– 200 a200 ažž 1000 K1000 Kčč
•• ...a...a



Projekty pro veProjekty pro veřřejnou sprejnou spráávu  vu  -- CEPCEP

•• ...hlavn...hlavníí ppřříínos pro obce nos pro obce 

Podání

Zpracování

3 x 7 = 21,- Kč

Přijetí

Odpověď

CEP



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 
•• NNíízkzkéé provoznprovozníí nnááklady klady –– zdarma pzdarma přři zakoupeni zakoupeníí

SASA



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 90 000 K90 000 Kčč))

•• DodavatelDodavatel
–– BMI systBMI systéém a.s. m a.s. 
–– info@registroznameni.czinfo@registroznameni.cz
–– boris.blazej@bmisystem.czboris.blazej@bmisystem.cz



OtOtáázka:zka:

•• Jak se jmenuje poslednJak se jmenuje posledníí operaoperaččnníí systsystéém m 
spolespoleččnosti Microsoft urnosti Microsoft urččený pro koncovený pro koncovéé
stanice ?stanice ?



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



Je software drahý ?Je software drahý ?

•• Ano i neAno i ne
–– 1 PC cca 400 W/h tj. 1 PC cca 400 W/h tj. 
–– Sazba za hodinu cca 3,5 KSazba za hodinu cca 3,5 Kčč/kWh/kWh
–– Cena provozu PC za hodinu Cena provozu PC za hodinu 1,40 K1,40 Kčč

–– MS Office 2007  MS Office 2007  9000 K9000 Kčč
–– PouPoužžitelnost cca 4 roky tj. 8*200*4 = 6400 itelnost cca 4 roky tj. 8*200*4 = 6400 
–– Cena provozu MS Office za hodinu  Cena provozu MS Office za hodinu  1,40 K1,40 Kčč



Dotazy ?Dotazy ?



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

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