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PROČ POTŘEBUJEME MODERNÍ A EFEKTIVNÍ 
VEŘEJNOU SPRÁVU?

Dosáhli jsme cíle? Máme efektivní veřejnou správu?
Máme dostatek financí na vše co děláme?

Odpověď zní: „bohužel NE!!“Odpověď zní: „bohužel NE!!“

� Proto musíme zajistit, že:

- děláme jen správné věci?

- děláme správné věci správně?



JAK TO ZAJISTÍME?



JAKÁ CESTA VEDE K CÍLI?

Modernizovat a zefektivnit veřejnou správu vhodnými
systémovými opatřeními a nástroji:

standardizovat

dokončit reformu  VS

implementovat vhodné 

nástroje

standardizovat

procesy    



JAK JÍT PO SPRÁVNÉ CESTĚ?





PROČ JE POTŘEBUJEME? 

� často užívané údaje v informačních systémech veřejné správy (ISVS): 

� jsou získávány a vedeny duplicitně

� nejsou konzistentní

� mají rozdílnou kvalitu z hlediska přesnosti, aktuálnosti a úplnosti mají rozdílnou kvalitu z hlediska přesnosti, aktuálnosti a úplnosti 

� používané evidence jsou roztříštěné 

� existují problémy s časovou synchronizací aktualizace užívaných údajů

� ISVS nejsou dostatečně integrovány, nespolupracují,

a tím nelze zajistit efektivní sdílení dat

� občané jsou často nuceni opakovaně dokládat úřadům různé skutečnosti, 

které by si úřad mohl ověřit sám



ZMĚNÍ SE NĚCO V ČINNOSTI VS? 

ANO A ZÁSADN Ě 

• změnou získávání a ověřování dat• změnou získávání a ověřování dat

• zjednodušením přístupu k datům

• zkrácením procesů



JAK TO PROBÍHÁ DNES?



JAK TO BUDE SE ZR? 



ZMĚNÍ SE NĚCO PRO OBČANA?

ANO!

� Konec povinnosti předkládat data….

� Zrychlí se proces vyřízení žádosti….

� Sníží se byrokratická zátěž….

� Nemusí obíhat úřady a shánět data…

Ví co o něm stát vede za data a kdo se na ně kouká…



MAJÍ ZR PŘÍNOS PRO ÚŘEDNÍKA?  

Ano!

� Pracuje s referenčními daty…neváhá nad validitou..

� Nemusí vést vlastní databáze a udržovat jejich aktuálnost..� Nemusí vést vlastní databáze a udržovat jejich aktuálnost..

� Nemusí přenášet povinnosti na občana…

� Efektivně využívá data z jednoho místa ZR i z agendových
informačních systémů

� Sdílí efektivně jednou pořízená data…

� Zrychlí se mu procesy a nemusí dělat zbytečnou činnost…



SVĚTLO NEBO TMA? 

od 1. července 2012

uděláme-li vše včas a správně, 
pak nás 

čeká příjemné a užitečné 
světlo…



CO ROZUMÍME SVĚTLEM ČI TMOU? 

• základní registry naplněné referenčními daty ….

• kompletní mapy VS

• efektivní využívaní jednou pořízených dat….

• okamžitá aktualizace dat…

• odstranění zbytečné byrokratické zátěže…

• propojenost jednotlivých agendových informačních systémů a JIP…

• přehled o přístupech do základních registrů….

• standardizované procesy…



BEZ PRÁCE NEBUDOU KOLÁČE? 

co musíme všichni udělat:  
• upravit vlastní AIS pro komunikaci se ZR
• zaregistrovat AIS v IS o ISVS
• ohlásit agendy• ohlásit agendy
• přihlásit se k působnosti v agendě
• naplnit JIP
• zajistit výkon nových agend (RUIAN)

ZR neznamenají nár ůst práce, ale naopak i když v
začátku bude určitě práce víc a dosud jsme ji takto
nedělali .



CO JE TEĎ NEJAKTUÁLNĚJŠÍ? 

1. zavedení a spuštění 2 testovacích systémů
• pro publikaci 
• pro editaci

2.  úprava AIS
3.  zveřejnění rozhraní ISZR

4.  ověřovací provoz: 
• do 1. dubna 2012 – ověřování na nereálných datech
• po 1. dubnu 2012 – ověřování na ostrých datech ROB



§ 51 - § 56 ZÁKONA Č. 111/2009 Sb., –
OHLÁŠENÍ AGEND



PŘIHLÁŠENÍ SE K PŮSOBNOSTI



NAPLNĚNÍ JIP



CO NÁS ČEKÁ PO 1.7.2012?

� uvedení ZR do ostrého provozu

� další rozšíření výčtu referenčních údajů napojením  
ZR na další centrální registry např. Zdravotní ZR na další centrální registry např. Zdravotní 
registry

� rozšiřování provázanosti ostatních AIS na ZR (např. rejstřík 
řidičů, rejstřík motorových vozidel atd.)

� optimalizace procesů ve veřejné správě

� další elektronizace agend + elektronické formuláře



DĚKUJI ZA POZORNOST

� PhDr. Robert Ledvinka

� Odbor veřejné správy Ministerstva vnitra

� tel.č.: 974816611 - robert.ledvinka@mvcr.cz

� Mgr. Jiří Klein a PhDr. Jan Tretera

� tel.č.: 974 816 620/974 816 274

� jiri.klein@mvcr.cz , jan.tretera@mvcr.cz


