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Cíle konference
MV ČR vedle dalších strategických materiálů vypracovalo dokument Návrh opatření
zvyšujících efektivnost elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT
služeb
Opatření jsou zaměřena na splnění 8 strategických cílů:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na jednotné
architektuře a jednotných pravidlech
Od závislosti na dodavatelích k vlastní kompetenci k efektivnímu řízení vývoje a provozu ICT
v ČR
Od nezávislých a nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným, provázaným,
kvalitním, efektivním a měřitelným službám veřejné správy
Od specializovaných úředních přepážek k digitální samoobsluze umožněné koordinovanou
publikaci uživatelsky přívětivých ICT služeb
Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným
rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivnosti služeb VS
Od izolovaných výpočetních systémů ke sdíleným ICT službám (od izolovaných provozních
prostředí ke koordinované síti Národních a regionálních datových center propojených
bezpečnou datovou komunikační infrastrukturou)
Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémům uživatelů služeb
veřejné správy a úředníků veřejné správy
Od pasivního přijímání legislativy a ICT projektů EU k aktivní participaci na přípravě nové
legislativy a ICT projektů EU.

Zdroje a cesty k naplnění cílů
• analýza zahraničních zkušeností (zejména
USA, VB, Dánsko, Estonsko,…)
• vlastní znalostní a personální zdroje MV a
spolupracujících resortů
• spolupráce s univerzitami
• znalosti konzultačních a IT firem
• diskuse s odborníky veřejné správy
a s odbornou veřejností

Semináře organizované MV a
ČSSI
• ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16
uspořádají několik konferencí zaměřených na
podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné
správě ČR
• Cílem každé konference bude analyzovat stav
dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a
na základě těchto analýz a diskuse na konferenci
navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a
zhodnotit jejich plusy a mínusy

Struktura každé konference
• úvodní přednáška experta z některé české univerzity –
shrne danou problematiku a zahraniční zkušenosti,
identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede
otázky, na které bude konference hledat odpovědi
• 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled
veřejné správy na řešenou problematiku
• 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich
doporučení
• panelová diskuse, která vyústí identifikací možných variant
řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a
rozporných stanovisek

Téma této konference
Od izolovaných výpočetních systémů ke sdíleným ICT
službám:
– Sdílené služby jsou jedním z hlavních nástrojů zefektivňování
služeb veřejné správy
– Významných úspěchů v této oblasti dosáhly VB, Holandsko,
Dánsko, Irsko a další země
– ICT služby patří spolu s HR a procurementem k oblastem, ve
kterých sdílení služeb přináší největší efekty
– ČR je ale v této oblasti na úplném začátku i díky celé řadě bariér
(resortismus, zákon o veřejných zakázkách, těžké hledání
konsensu mezi politickými stranami, zájmy dodavatelů,…)
– Proto je téma sdílených služeb a Government cloudu prvním
tématem, na který se v sérii našich konferencí zaměříme
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