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Výčet projektů 

PVS 2.0 – Portál Občana 
• Portál pro úplné elektronické podání a obecné poskytování služeb státu 

občanovi 
 
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních 
agend veřejné správy (PMA3) (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225) 
• Analytický základ pro elektronizaci 
• Vícestupňová standardizace 
 
Informační systém technické infrastruktury veřejné správy 
• Prostředí a systém pro správu a využívání prostorových dat o technické 

infrastruktuře veřejné správy 
 
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání (ÚEP) 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006498) 
• Koncepční, metodický a architektonický rámec pro zavádění principu úplného 

elektronického podání 
 
Vzdělávání a PR v eGovernmentu 
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Projekt rozdělen na 2 fáze: 
 
Fáze 1 - vytvoření pilotního provozu transakční části Portálu veřejné 
správy – termín konec roku 2017 
 

 
Fáze 2 – projekt financovaný ze strukturálních fondů, kompletní řešení 
Portálu občana – očekávaný výstup během roku 2019 
 
Pracovní skupina v rámci MV – spolupráce s odborem Hlavního 
architekta eGovernmentu a odborem projektového řízení 

Portál Občana – současný stav projektu 



Podpora dalšího rozvoje Portálu 

• Vyjednáváme pokračování výzvy č. 4 
• Další podpora je plánována po roce 2020  

 
 

Portál Občana nemá za cíl nahradit všechny portály obcí a krajů! 
 

• Úzké propojení s projekty ÚEP a PMA 3 
• PMA 3 analyzuje a navrhuje další služby 
• ÚEP vytváří metodiku jejich elektronického vyřizování  



• Framework 
• Řeší se více způsobů – ideální by byl gov.uk 
• Framework pouze zobrazuje, neřídí nakládání s aplikacemi 

• Aplikace 
• Každá funkcionalita, která bude přidávána na portál bude vlastní 

aplikací, za kterou ponese odpovědnost její správce (gestor agendy, 
OVM) 

• Budou přidávány formou widgetů, kostek,  
• Legislativní zakotvení 

• Bude součástí PVS jako transakční část 

Portál občana – základní informace 



Portál Občana – ukázka řešení 
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Byznys vrstva – správa PO 



Byznys vrstva – funkce PO 
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