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V jaké jsme fázi? 

- Projekt schválen řídícím orgánem – právní akt vydán 19. 
5. 2017 

- Provádíme změny ve struktuře personálií, protože došlo 
ke krácení finančních prostředků  

- Vytváříme projektový tým 
- Relativně dlouhá výběrová řízení 
- Špatná situace na trhu práce 
- Proběhne sada workshopů na vysokých školách 
- Plánovaná spolupráce s městy  

- Očekáváný reálný start projektu – prázdniny 2017 



Hlavní cíl 
Vytvořit koncepční, metodický a architektonický rámec pro zavádění principu úplného elektronického podání – 
efektivního využívání prvků elektronické veřejné správy fyzickými a právnickými osobami jakožto klienty služeb 
veřejné správy. 
Dílčí cíl 1: 
Definovat standard průběhu úplného elektronického podání a datové struktury. 
Dílčí cíl 2: 
Vybrat vhodné agendy pro realizaci úplného elektronického podání. 
Dílčí cíl 3: 
Definovat rozhraní pro napojení elektronickou spisovou službou (dále jen „eSSL“) a agendových informačních 
systémů (dále jen „AIS“) pro potřeby úplného elektronického podání. 
Dílčí cíl 4: 
Definovat mechanismus podporující informovanost subjektu práva o stavu jednotlivých podání. 
Dílčí cíl 5: 
Podpořit orgány veřejné moci (dále jen „OVM“) při zavádění úplného elektronického podání. 
Dílčí cíl 6: 
Podpořit využívání stávajících elektronických služeb veřejného sektoru s důrazem na zvyšování informovanosti 
veřejnosti. 
Dílčí cíl 7: 
Podpořit přizpůsobování elektronických služeb veřejného sektoru schopnostem a dovednostem občanů. 

 

Cíle projektu 



1. Zefektivnění procesu elektronizace veřejné správy a zásadní snížení rizika neúčelnosti 
a nehospodárnosti tohoto procesu. Předcházení duplicitnímu jednání. 
 
 

2. Snížení nákladů na výkon přenesené působnosti na straně municipalit díky vzniku 
standardů úplného elektronického podání – tedy sjednocení procesů a administrativy 
centralizovaným způsobem. 
 
 

3. Zrychlení, zjednodušení a zlevnění investičních projektů. 
 
 

4. Zvýšení metodické a organizační podpory při přípravě a zavádění systémů 
elektronického podání v rámci veřejné správy. 
 

5. Zvýšení kvalifikace a informovanosti úředníků v oblasti eGovernmentu. 
 

Přínosy projektu 



Kde je hlavní význam projektu? 

1. Podpora čerpání z IROP 
2. Jasné metodické zakotvení úplných elektronických 

podání (definice pojmu) 
3. Návrh IT architektury pro elektronická vyřízení 
4. Implementace úplných elektronických podání a jejich 

publikace na Portálu Občana  



Děkuji za pozornost… 

Mgr. Jiří Kárník  
Tel.: 974 816 623 

e-mail: jiri.karnik@mvcr.cz 


