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Úvod Úvod 

Reforma veřejné správyReforma veřejné správy
 Česká republikaČeská republika

 14 samosprávných krajů14 samosprávných krajů
 76 okresů 76 okresů 205 obcí s rozšířenou působností205 obcí s rozšířenou působností

 PrahaPraha  
 10 městských částí 10 městských částí  22 městských částí s novými  22 městských částí s novými 

působnostmipůsobnostmi
 Příklad - systém správních a dopravně-správních Příklad - systém správních a dopravně-správních 

evidencíevidencí
 3 200 pracovišť v území3 200 pracovišť v území
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Kroky ke zkvalitňování služeb Kroky ke zkvalitňování služeb 
veřejné správyveřejné správy

 Reforma veřejné správy Reforma veřejné správy 
 Modernizace veřejné správyModernizace veřejné správy
 Informatizace veřejné správyInformatizace veřejné správy

 Spolupráce MI a MVSpolupráce MI a MV
 Portál veřejné správy a webové služby portálu Portál veřejné správy a webové služby portálu 

ePUSA – kontakty na obceePUSA – kontakty na obce
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Kompetence MV v oblasti Kompetence MV v oblasti 
informatizace územních samosprávinformatizace územních samospráv

 Zákon č. 2/1967 Sb., Zákon č. 2/1967 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy ČRorgánů státní správy ČR
 (3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu  v oblasti (3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu  v oblasti 

výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy.výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy.
 Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon č. 129/2000 Sb., o krajícho krajích

 § 93, písm. e) řídí a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy § 93, písm. e) řídí a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy 
koordinuje výstavbu a realizaci informačních systémů krajů a koordinuje výstavbu a realizaci informačních systémů krajů a 
zabezpečuje řešení a realizaci projektů. zabezpečuje řešení a realizaci projektů. 

 § 15, odst.(2) Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům § 15, odst.(2) Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům 
kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon 
jejich působnosti. jejich působnosti. 
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Základní informatizace Základní informatizace 
krajských úřadů krajských úřadů 

 2001 – 2002 – finanční objem ze SR ve výši 2001 – 2002 – finanční objem ze SR ve výši 
cca 275 mil. Kčcca 275 mil. Kč
 Nejnutnější potřeby krajských úřadůNejnutnější potřeby krajských úřadů
 Vypracování typového projektu a realizačních Vypracování typového projektu a realizačních 

projektůprojektů
 Základní vybavení prostředky ICT Základní vybavení prostředky ICT 
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Základní informatizace krajských Základní informatizace krajských 
úřadůúřadů

 Dodaný HWDodaný HW
 200 serverů200 serverů
 300 tiskáren (vč. Síťových)300 tiskáren (vč. Síťových)
 800 personálních počítačů800 personálních počítačů
+ příspěvek krajů! + příspěvek krajů! 
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Komplexní informatizace krajůKomplexní informatizace krajů

 Komplexní informatizace – od roku 2002Komplexní informatizace – od roku 2002
 Studie proveditelnosti (prosinec 2002)Studie proveditelnosti (prosinec 2002)
 Aktualizace Studie proveditelnosti (2003, 2005)Aktualizace Studie proveditelnosti (2003, 2005)
 Malá integraceMalá integrace
 (Systémový projekt)(Systémový projekt)
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Malá integraceMalá integrace
 Analýza vazeb v prostředí krajských úřadůAnalýza vazeb v prostředí krajských úřadů
 Integrace původně samostatných projektůIntegrace původně samostatných projektů

 Elektronický portál územních samospráv – ePUSAElektronický portál územních samospráv – ePUSA
 Metainformační vyhledávací systém – MIVSMetainformační vyhledávací systém – MIVS
 Správa datových zdrojů a aplikací - SDZASpráva datových zdrojů a aplikací - SDZA

 Pilotní projekt v Plzeňském kraji a kraji Pilotní projekt v Plzeňském kraji a kraji 
VysočinaVysočina
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Některé speciální projekty Některé speciální projekty 
 Hlavní myšlenky:Hlavní myšlenky:

 Spolupráce s územními orgány veřejné správy, Spolupráce s územními orgány veřejné správy, 
konsensuskonsensus

 Řešení společných problémů, společné postupy – Řešení společných problémů, společné postupy – 
úspora nákladůúspora nákladů

 Racionalizace sběru dat v území  Racionalizace sběru dat v území  
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ePUSAePUSA
 Elektronický portál územních samospráv Elektronický portál územních samospráv www.www.

epusaepusa..czcz  
 Kontakty na kraje, města a obceKontakty na kraje, města a obce
 Sdílení informacíSdílení informací
 Dálková správaDálková správa
 Webové služby s Portálem veřejné správyWebové služby s Portálem veřejné správy

http://www.epusa.cz/
http://www.epusa.cz/
http://www.epusa.cz/
http://www.epusa.cz/
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INTEROPERABILITY www.epusa.czwww.gov.cz
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SDZASDZA
 Správa datových zdrojů a aplikacíSpráva datových zdrojů a aplikací
 Propojení údajů  Propojení údajů  

   zdroje datzdroje dat
   agendy – SW aplikaceagendy – SW aplikace
   činnosti výkonu veřejné správyčinnosti výkonu veřejné správy

   www.www.sdzasdza..czcz

http://www.sdza.cz/
http://www.sdza.cz/
http://www.sdza.cz/
http://www.sdza.cz/
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SDZA – plnění daty



MV ČRMV ČR 1717

MIVSMIVS

Metainformační vyhledávací systémMetainformační vyhledávací systém
 Informace o informacích - metadata Informace o informacích - metadata 
 Popisné informacePopisné informace
 Vyhledávací mechanismyVyhledávací mechanismy
 Aplikace EuroVocAplikace EuroVoc
 www.www.mivsmivs..czcz  

http://www.mivs.cz/
http://www.mivs.cz/
http://www.mivs.cz/
http://www.mivs.cz/
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MIVS – vyhledávání
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RAMISRAMIS
   Regionální a municipální informační systémRegionální a municipální informační systém

 propojení oborových statistických datpropojení oborových statistických dat
   prezentace manažerských informacíprezentace manažerských informací
   tabulkové, grafické a mapové výstupytabulkové, grafické a mapové výstupy
 www.www.ramisramis..czcz

http://www.ramis.cz/
http://www.ramis.cz/
http://www.ramis.cz/
http://www.ramis.cz/
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HelpDeskHelpDesk
 Evidence a správa požadavků pracovníků Evidence a správa požadavků pracovníků 

krajských úřadůkrajských úřadů
 Zásobník požadavků na nové SW aplikaceZásobník požadavků na nové SW aplikace
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KEVISKEVIS
 Krajský evidenční informační systémKrajský evidenční informační systém

 Řešení ad hoc evidencíŘešení ad hoc evidencí
 Evidence nestátních zdravotnických zařízeníEvidence nestátních zdravotnických zařízení
 Evidence válečných hrobůEvidence válečných hrobů
 Realizace evidencí ze zákonaRealizace evidencí ze zákona
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KEVIS – Nestátní zdravotnická zařízení
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Integrovaný informační systém Integrovaný informační systém 
správních a dopravně správních správních a dopravně správních 

evidencí (IISSDE) evidencí (IISSDE) 
 Evidence obyvatelEvidence obyvatel

 Občanské průkazyObčanské průkazy
 Cestovní doklady - biometrieCestovní doklady - biometrie
 Řidičské průkazyŘidičské průkazy
 Evidence motorových a přípojných vozidel (technické Evidence motorových a přípojných vozidel (technické 

průkazy)průkazy)
 Nová web aplikace, rozděleníNová web aplikace, rozdělení
 Přechod EO na Registr obyvatelPřechod EO na Registr obyvatel
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ZávěrZávěr
 Modernizace veřejné správy s využitím ICTModernizace veřejné správy s využitím ICT

 Interakce a spolupráce mezi útvary orgánů veřejné správy i Interakce a spolupráce mezi útvary orgánů veřejné správy i 
mezi nimi navzájem (back-office)mezi nimi navzájem (back-office)

 Zkvalitňování služeb veřejné správy – služba veřejnosti Zkvalitňování služeb veřejné správy – služba veřejnosti 
(front-office) – el. podatelny, el. úřední desky(front-office) – el. podatelny, el. úřední desky

 Rozšiřování online služeb  Rozšiřování online služeb  
 „„Evropské projekty“Evropské projekty“
 Strategie rozvoje ICT regionůStrategie rozvoje ICT regionů
 Aktualizovaná Studie proveditelnosti komplexní Aktualizovaná Studie proveditelnosti komplexní 

informatizace krajůinformatizace krajů
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Dotazy???Dotazy???

(pokud čas a organizátoři dovolí)(pokud čas a organizátoři dovolí)
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

RNDr. Pavel BurešRNDr. Pavel Bureš

pbures@mvcr.czpbures@mvcr.cz


