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P tP tProgram presentaceProgram presentace

•• eGovernmenteGovernment obecněobecně•• eGovernmenteGovernment obecně obecně 
•• eGovernmenteGovernment v České republicev České republice
•• Projekty pro veřejnou správuProjekty pro veřejnou správu
•• Licenční politika MicrosoftLicenční politika Microsoft•• Licenční politika MicrosoftLicenční politika Microsoft



G tG t b ěb ěeGovernmenteGovernment obecněobecně

•• Cíl Cíl -- lepší kvalita života lepší kvalita života –– lepší služby pro lepší služby pro 
veřejnostveřejnostveřejnostveřejnost

•• Charakteristika Charakteristika 
jj á ř á íá ř á í–– jjasná, otevřená, transparentníasná, otevřená, transparentní

–– pro všechny skupiny společnostipro všechny skupiny společnosti

•• Nutné podmínkyNutné podmínky
infrastruktura IT gramotnost podpora zinfrastruktura IT gramotnost podpora z–– infrastruktura, IT gramotnost, podpora z infrastruktura, IT gramotnost, podpora z 
nejvyšších míst, osvětanejvyšších míst, osvěta



eGovernmenteGovernment obecněobecně

Veřejnáj
správaeSlužby eSlužby

Komerční
sféraObčané

eSlužby



eGovernmenteGovernment v České republicev České republice

Má budování 
eGovernmentu 
Č ké bliv České republice

smyslsmysl

??



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice
•• P t l ž i ži tiP t l ž i ži ti dd•• Postup založeni živnosti Postup založeni živnosti -- dnesdnes

Živnostenský úřad
(Prvotní informace)

Trestní rejstřík
(Bezúhonnost)

Finanční úřad
(Bezdlužnost)

SSZ + ZP
Živnostenský úřad

(Rozhodnutí)
Živnostenský úřad

(Podání žádosti)

SSZ + ZP 
(Registrace živnostníka 

k pojištění)

Finanční úřad
(Přihláš í k d í )(Přihlášení se k daním)



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice
•• P t l ž i ži tiP t l ž i ži ti ítít•• Postup založeni živnosti Postup založeni živnosti -- zítrazítra

Trestní rejstřík

Živnostenský úřad
(Prvotní informace

Trestní rejstřík
(Bezúhonnost)

(Prvotní informace, 
podání žádosti)

Finanční úřad
(Bezdlužnost)

SSZ + ZP 
(Registrace živnostníka

Živnostenský úřad
(Rozhodnutí)

(Registrace živnostníka 
k pojištění)

č í úř dFinanční úřad
(Přihlášení se k daním)



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice
•• P t l ž i ži tiP t l ž i ži ti j ště dějij ště ději•• Postup založeni živnosti Postup založeni živnosti -- …ještě později…ještě později

Trestní rejstřík
(Bezúhonnost)

Živnostenský úřad
(Prvotní informace

Finanční úřad
(Bezdlužnost)

(Prvotní informace, 
podání žádosti)

Živnostenský úřad
(R h d tí)

SSZ + ZP 
(Registrace živnostníka(Rozhodnutí) (Registrace živnostníka 

k pojištění)

č í úř dFinanční úřad
(Přihlášení se k daním)



Otá kOtá kOtázka:Otázka:

•• Který zákon řeší informační systémy ve Který zákon řeší informační systémy ve 
ř j é á ě ?ř j é á ě ?veřejné správě ?veřejné správě ?



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice

•• LegislativaLegislativa
á é říá é ří•• Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím informacím --
Zák 101/2000 Sb h ě b í h úd jůZák 101/2000 Sb h ě b í h úd jů•• Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůZákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

•• Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisuZákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zák 365/2000 Sb i f č í h té hZák 365/2000 Sb i f č í h té h•• Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správyveřejné správy
Zákon 127/2005 Sb o elektronických komunikacíchZákon 127/2005 Sb o elektronických komunikacích•• Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacíchZákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

•• Připravuje se Připravuje se eGovernmenteGovernment ActAct



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice

•• ZaZačátkyčátky
ČČzrušení MIČR zrušení MIČR -- od 1.6.2007od 1.6.2007

Ministerstvo vnitraMinisterstvo vnitra-- Ministerstvo vnitraMinisterstvo vnitra

-- Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu
-- Ministerstvo pro místní rozvojMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj

Rada vlády pro informační společnostRada vlády pro informační společnost
-- 23 členů23 členů

-- 5 výborů5 výborů



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice
•• Vize StrategieVize Strategie•• Vize, Strategie Vize, Strategie 

–– Poslední Poslední -- eČesko 2006eČesko 2006
–– Nyní Nyní –– není žádný dokument (existuje není žádný dokument (existuje 

marketingový záměr eGON a realizace dílčích marketingový záměr eGON a realizace dílčích 
projektů s nedostatky obecných principů projektů s nedostatky obecných principů 
eGovernmentu)eGovernmentu)
•• Nemůže vzniknout strategie regionů v návaznosti Nemůže vzniknout strategie regionů v návaznosti 

na centrální strategiina centrální strategii
•• Není jasné řešení PVSNení jasné řešení PVS
•• ….a další….a další

–– Připravuje se Připravuje se –– Strategie rozvoje informační Strategie rozvoje informační 
společnosti v ČR 2008 až 2013společnosti v ČR 2008 až 2013



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice

•• ZaZačátkyčátky

„Místo vymýšlení dlouhodobých strategii„Místo vymýšlení dlouhodobých strategii„Místo vymýšlení dlouhodobých strategii „Místo vymýšlení dlouhodobých strategii 
jsme začali realizovat projektjsme začali realizovat projekt””

„Cílem „Cílem eGovernmentueGovernmentu není plnění Lisabonské není plnění Lisabonské 
nenebbo nějaké jiné st ategie E opské Unieo nějaké jiné st ategie E opské Unienenebbo nějaké jiné strategie Evropské Unie v o nějaké jiné strategie Evropské Unie v 
plnění čísel, ale aby občané neběhali po plnění čísel, ale aby občané neběhali po 
úřadechúřadech””úřadechúřadech””



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice

•• Projekty Projekty eGovernmentueGovernmentu
projekt projekt eHealtheHealth
projektprojekt eJusticeeJusticeprojekt projekt eJusticeeJustice
projekty MV projekty MV -- eGONeGON

-- Propojení centrálních registrůPropojení centrálních registrů
-- CzechPointCzechPoint-- CzechPointCzechPoint
-- eGovernmenteGovernment ActAct
-- Komunikační infrastruktura VSKomunikační infrastruktura VS



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice

•• Propojení centrálních registrůPropojení centrálních registrů

-- Registr obyvatelRegistr obyvatel
-- Registr územně identifikačníRegistr územně identifikační
-- Registr obchodních subjektůRegistr obchodních subjektůRegistr obchodních subjektůRegistr obchodních subjektů
-- Registr práv a povinnostíRegistr práv a povinností



G tG t Č ké R bliČ ké R blieGovernmenteGovernment v České Republicev České Republice

•• CzechPointCzechPoint
Kontaktní universální místo, kde lze ověřit data Kontaktní universální místo, kde lze ověřit data 
zz veřejných a neveřejných informačních systémů, ověřit veřejných a neveřejných informačních systémů, ověřit 
dokumenty a listiny a nechat je převést do elektronické dokumenty a listiny a nechat je převést do elektronické 
formy a naopak, získat informace o průběhu správních formy a naopak, získat informace o průběhu správních 
řízení a předat podání pro zahájení řízení ve výhledu byřízení a předat podání pro zahájení řízení ve výhledu byřízení a předat podání pro zahájení řízení, ve výhledu by řízení a předat podání pro zahájení řízení, ve výhledu by 
se mělo vyřešit vše zse mělo vyřešit vše z domovadomova

Počet míst cca 1300 Počet míst cca 1300 –– samospráva, HK, zastupitelstva samospráva, HK, zastupitelstva 
(I l M k(I l M k N Y kN Y k))(Izrael, Moskva, (Izrael, Moskva, NewYorkNewYork) ) 



G tG t V Č ké R bliV Č ké R blieGovernmenteGovernment V České RepubliceV České Republice

•• CzechPointCzechPoint
DnesDnes

-- výpis z katastru nemovitostivýpis z katastru nemovitostiýpýp
-- výpis z živnostenského rejstříkuvýpis z živnostenského rejstříku
-- výpis z obchodního rejstříku výpis z obchodního rejstříku ýp jýp j

„Zítra„Zítra””„Zítra„Zítra
-- výpis z rejstříku trestůvýpis z rejstříku trestů
-- výpis z karty řidičevýpis z karty řidičevýpis z karty řidičevýpis z karty řidiče



G tG t V Č ké R bliV Č ké R blieGovernmenteGovernment V České RepubliceV České Republice

•• eGovernmenteGovernment ActAct

Zákon o elektronizaci procesních úkonůZákon o elektronizaci procesních úkonůZákon o elektronizaci procesních úkonů  Zákon o elektronizaci procesních úkonů  

zrovnoprávnění elektronických a písemných dokumentůzrovnoprávnění elektronických a písemných dokumentů-- zrovnoprávnění elektronických a písemných dokumentů zrovnoprávnění elektronických a písemných dokumentů 
a převod mezi nimia převod mezi nimi
-- nevýznamový identifikátornevýznamový identifikátor-- nevýznamový identifikátor nevýznamový identifikátor 
-- komunikace mezi občany a úřady  komunikace mezi občany a úřady  -- ee--mailovémailové schránkyschránky



Otá kOtá kOtázka:Otázka:

•• Jaký zákon (číslo) stanovuje povinnost Jaký zákon (číslo) stanovuje povinnost 
k t t i f bj ktů ř j ék t t i f bj ktů ř j époskytovat informace subjektů veřejné poskytovat informace subjektů veřejné 

správy v oblasti střetu zájmu ?správy v oblasti střetu zájmu ?



k ř ák ř á á íá íProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Základní atributyZákladní atributy
CílCíl ří t it i f ákl dě ákří t it i f ákl dě ák•• Cíl Cíl –– zpřístupnit informace na základě zákona o zpřístupnit informace na základě zákona o 
střetu zájmu vzdáleným přístupem střetu zájmu vzdáleným přístupem ––povinnostpovinnost
Pl t t d 1 1 2007Pl t t d 1 1 2007 úči t d 30 6úči t d 30 6•• Platnost od 1.1.2007 Platnost od 1.1.2007 –– účinnost do 30.6. účinnost do 30.6. 
následujícího roku, v případě ukončení činnosti následujícího roku, v případě ukončení činnosti 
do 30 dnůdo 30 dnůdo 30 dnůdo 30 dnů

•• Povinnost Povinnost 
•• Členy zastupitelstva (starosta členové rady)Členy zastupitelstva (starosta členové rady)•• Členy zastupitelstva (starosta, členové rady)Členy zastupitelstva (starosta, členové rady)
•• Člen statutárního, řídicího, dozorčího nebo  Člen statutárního, řídicího, dozorčího nebo  

kontrolního orgánukontrolního orgánukontrolního orgánukontrolního orgánu
•• Vedoucí zaměstnanci subjektů veřejné správy Vedoucí zaměstnanci subjektů veřejné správy 



k ř ák ř á á íá íProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Registr oznámení zabezpečují evidenční orgány Registr oznámení zabezpečují evidenční orgány 
ř Ú í úřř Ú í úř(ministerstva, ředitel KÚ, tajemník úřadu)(ministerstva, ředitel KÚ, tajemník úřadu)

•• §§ 13, odst. 5 13, odst. 5 –– pokud žadatel chce nahlížet do pokud žadatel chce nahlížet do 
é ě ě í č íé ě ě í č íregistru v elektronické podobě udělí mu evidenční registru v elektronické podobě udělí mu evidenční 

orgán uživatelské jméno a přístupové hesloorgán uživatelské jméno a přístupové heslo
kk•• Pokuta Pokuta 

–– 30 000 Kč za nedodržení lhůty30 000 Kč za nedodržení lhůty
–– 100 000 Kč za nepravdivé informace100 000 Kč za nepravdivé informace



k ř ák ř á á íá íProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Aplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámení•• Aplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámení



k ř ák ř á á íá íProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Aplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámení•• Aplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámení
–– Dokumenty Dokumenty zůstavajízůstavají na úřaděna úřadě
–– Aplikace Aplikace 

a) Vzdálený přístup přes veřejný portál a) Vzdálený přístup přes veřejný portál 
wwwwww registroznameni czregistroznameni czwww.www.registroznameni.czregistroznameni.cz

b) Aplikace integrovaná na úřaděb) Aplikace integrovaná na úřadě

•• VlastnostiVlastnosti•• VlastnostiVlastnosti
–– Třídění, vyhledávání dokumentůTřídění, vyhledávání dokumentů

I f ž d t lí hI f ž d t lí h–– Informace o žadatelíchInformace o žadatelích
–– Statistiky Statistiky 

Vazba na organizační strukturuVazba na organizační strukturu lze zadat i připomínánílze zadat i připomínání–– Vazba na organizační strukturu Vazba na organizační strukturu –– lze zadat i připomínání lze zadat i připomínání 
v případě vazby na personální  systémv případě vazby na personální  systém



k ř ák ř á á íá íProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Aplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámení•• Aplikace Registr oznámení Aplikace Registr oznámení 



k ř ák ř á á íá íProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- Registr oznámeníRegistr oznámení

•• Aplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámeníAplikace Registr oznámení Aplikace Registr oznámení 
–– velké subjekty velké subjekty -- Microsoft Office Microsoft Office SharepointSharepoint

Server 2007Server 2007Server 2007Server 2007
–– malé subjekty malé subjekty –– Windows Windows SharepointSharepoint ServicesServices ––

zdarma v rámci Windows Serverzdarma v rámci Windows Serverzdarma v rámci Windows Serverzdarma v rámci Windows Server
•• Cena aplikaceCena aplikace

Odst pňo ána podle elikosti s bjekt (9 000Odst pňo ána podle elikosti s bjekt (9 000–– Odstupňována podle velikosti subjektu (9 000 Odstupňována podle velikosti subjektu (9 000 
Kč až 80 000 Kč)Kč až 80 000 Kč)

D d t lD d t l•• DodavatelDodavatel
–– BMI systém BMI systém CzechCzech a.s. a.s. 
–– infoinfo@@registroznameni.czregistroznameni.cz



P j kt ř j áP j kt ř j á SSL LitSSL LitProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- SSL LiteSSL Lite

•• Základní atributyZákladní atributy

•• Cíl SSL Cíl SSL –– zavedení standardizovaného pořádku zavedení standardizovaného pořádku 
ř á á í ří í í šř á á í ří í í špři nakládání s příchozí a odchozí poštoupři nakládání s příchozí a odchozí poštou

•• Upravuje Upravuje 
•• zákon 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě,zákon 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě,
•• zákon 500/2004 Sb., Správní řád zákon 500/2004 Sb., Správní řád –– el. vedení SSLel. vedení SSL
•• zákon 227zákon 227//2000 Sb., o elektronickém podpisu2000 Sb., o elektronickém podpisu



P j kt ř j áP j kt ř j á SSL LitSSL LitProjekty pro veřejnou správu  Projekty pro veřejnou správu  -- SSL LiteSSL Lite

•• Současné problémy Současné problémy –– především u malých především u malých 
bj ktů VSbj ktů VSsubjektů VSsubjektů VS

•• Nedostatečná odborná připravenost Nedostatečná odborná připravenost 
zaměstnanců úřadů pro správu ICTzaměstnanců úřadů pro správu ICTzaměstnanců úřadů pro správu ICTzaměstnanců úřadů pro správu ICT

•• Vysoké náklady na pořízení a provozováníVysoké náklady na pořízení a provozování



P j kt ř j áP j kt ř j á SSL LitSSL LitProjekty pro veřejnou správu Projekty pro veřejnou správu –– SSL LiteSSL Lite

dd•• SSL Lite TriadaSSL Lite Triada

•• Součást MS Office 2007Součást MS Office 2007
•• Známé prostředíZnámé prostředí –– nízká potřeba zaškolení v ovládánínízká potřeba zaškolení v ovládání•• Známé prostředí Známé prostředí –– nízká potřeba zaškolení v ovládánínízká potřeba zaškolení v ovládání
•• Jednoduchá implementaceJednoduchá implementace
•• Žádná nová aplikaceŽádná nová aplikacepp

•• Možnost navázat na jakoukoliv podatelnu Možnost navázat na jakoukoliv podatelnu 
•• ZdarmaZdarma –– od února 2008 možnost staženíod února 2008 možnost stažení•• Zdarma Zdarma –– od února 2008 možnost stažení od února 2008 možnost stažení 

www.www.microsoft.czmicrosoft.cz



P j kt ř j áP j kt ř j á SSL LitSSL LitProjekty pro veřejnou správu Projekty pro veřejnou správu –– SSL LiteSSL Lite

dd•• SSL Lite TriadaSSL Lite Triada



Otá kOtá kOtázka:Otázka:

•• Jak se jmenuje eJak se jmenuje e--mailovýmailový klient, který umí klient, který umí 
díl t i f k l dářů úk lů ddíl t i f k l dářů úk lů dsdílet informace kalendářů a úkolů od sdílet informace kalendářů a úkolů od 

společnosti Microsoft a je součástí balíku společnosti Microsoft a je součástí balíku 
MS Office ?MS Office ?



Li č í litikLi č í litikLicenční politikaLicenční politika

•• Základní atributyZákladní atributy
ČČ•• Prostředí ICT v ČRProstředí ICT v ČR

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

•• Politika MicrosoftuPolitika Microsoftu
•• Spokojenost zákazníkůSpokojenost zákazníků

•• Řešení jejich potřebŘešení jejich potřebj j pj j p
•• Nutnost zajištění autorskách právNutnost zajištění autorskách práv



Li č í litikLi č í litikLicenční politikaLicenční politika

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

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

•• SelectSelectSelectSelect
•• Enterprise AgreementEnterprise Agreement

•• Software Assurance Software Assurance –– technická podporatechnická podporap pp p



Dotazy ?Dotazy ?



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostj pj p

Kontakt: Kontakt: rrostislav.babarikostislav.babarik@microsoft.com@microsoft.com


