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eGON – symbol eGovernmentu



„Moderní, p řátelský a efektivní ú řad“

• eGON – živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším
– fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje

• existenci a životní funkce eGONa zajišťují:
– Czech POINTy – prsty
– KIVS – oběhový systém
– Základní registry – mozek
– eGovernment Act – srdce

eGON



"eGONovy prsty, které zajiš ťují kontakt s vámi"

Vývoj projektu
• 28. 3. 2007 - radnice Prahy 13 začala poskytovat výpisy z obchodního 

rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí
• 1. 1. 2008 - Czech POINT začal poskytovat výpis z rejstříku trestů
• 1. 7. 2008 - na obecních úřadech, pobočkách České pošty a Hospodářské 

komory lze podat ohlášení živnosti, změnu provozovny nebo statutárního 
zástupce

• 1. 7. 2008 - na pobočkách České pošty výpis z rejstříku trestů

• k 14.9. 2008 aktivních 2  521  pracovišť v ČR a pracoviště stále přibývají
• v současnosti se k CP postupně přihlašuje dalších 964 obcí a 39 

zastupitelských úřadů
• do systému zapojíme další agendy 

– např. registr bodů řidičů

Czech POINT



Czech POINT

683 569629 70853 861Celkový součet

377 344377 3440Rejstřík trestů

5 3674 0291 338Živnostenský rejstřík

120 93196 78724 144Obchodní rejstřík

179 927151 54828 379Katastr nemovitostí
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Počty výpis ů k 14. 9. 2008
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„Komunika ční infrastruktura ve řejné správy je eGon ův oběhový 
systém, bez n ěj by mu prsty nebyly nic platné"

• jednotný přístup
– KIVS je budována jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním 

místem služeb
– probíhá připojování úřadů moderní službou IP VPN namísto stávajících 

diskrétních okruhů

• nová koncepce šet ří řádově stovky milion ů Kč
• celkové zlevnění po 48 měsících fungování nové koncepce

– datové regionální služby – 18%
– neperspektivní datové služby – 5,5%
– hlasové služby – 9,5%

KIVS



"eGA čili zákon o eGovernmentu je eGonovo srdce, které ho p řivádí k 
životu"

Cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci 

– jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem (ty spolu budou
komunikovat elektronicky povinně)

– zavedením komunikace prostřednictvím datových schránek
– umožněním elektronické konverze dokumentů

– projekt datových schránek bude realizovat Česká pošta

Komunikace bude rychlejší, efektivn ější a levn ější

eGA



"eGA čili zákon o eGovernmentu je eGonovo srdce, které ho p řivádí k 
životu"

Vývoj projektu

– 25.2.2008 návrh zákona schválila Vláda ČR
– 28.2.2008 návrh zákona předložen PSP

– 25.6.2008 návrh zákona schválila PSP ve třetím čtení

– 17.7.2008 návrh zákona schválen Senátem
– 6.8.2008 zákon podepsán prezidentem ČR

– 19.8.2008 zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2008 Sb.

– 8.9.2008 Česká pošta, s.p. uzavřela příjem nabídek na návrh a realizaci 
informačního systému datových schránek

– 1.7.2009 nabytí účinnosti

eGA



"eGon ův mozek, bez n ěj by jeho fungování bylo málo efektivní"

CÍL: Vytvoření základních registrů, které 
budou orgánům veřejné moci sloužit jako
zdroj nejčastěji využívaných údajů

– registr obyvatel
– registr osob
– registr územní identifikace, 

adres a nemovitostí
– registr práv a povinností

Základní registry

Rozhraní pro komunikaci

Registr
osob

Registr obyvatel

Registr
práv a povinností

Registr
nemovitostí
a územní
identifikace



Základní registry

• údaje z těchto registrů budou využívány jako jedinečné a 
kvalitní datové zdroje  pro orgány veřejné moci

• v praxi nebudou orgány veřejné moci zjišťovat pro své potřeby 
údaje z různých zdrojů, ale pouze ze základních registrů

• občané nebudou muset údaje opakovaně dokládat
• 10.9.2008 Vláda ČR schválila návrh zákona o základních 

registrech
• registr osob, registr obyvatel, registr adres a územní 

identifikace  a registr práv a povinností budou předloženy vládě
k 15.10. 

• zároveň s nim bude předložen vládě i zákon o EOP



Nová Policie

Reforma policie

• zlepšuje podmínky pro práci policistů
• decentralizuje odpovědnosti na všech úrovních řízení
• odbřemeňuje PČR od všech činností nepolicejního charakteru
• územní členění PČR koresponduje s územním členěním ČR
• nový styl práce Community Policing
• reforma policejního vzdělávání a školství
• elektronizace policejních agend, jednotný policejní systém



Nová Policie
Vývoj projektu
• 25. června 2008 schválen zákon o Policii ČR
• přechodné období pro vznik nových krajských ředitelství

– 1. ledna 2009 účinnost nového zákona o Policii ČR, sladění územní působnosti 
PČR s VÚSC, možnost zřizování nových krajských ředitelství

– 14 krajských ředitelství od 1. ledna 2012 jako organizační složky státu

Náborová kampa ň
• Etapy realizace

– první etapa uzavřena
– druhá etapa v říjnu 2008
– v r. 2009 zcela nová kampaň

• dvojnásobný počet nově přijatých policistů v 1. pol. roku 2008 oproti 
stejnému období v r. 2007



P 1000

CÍL: Modernizace policejních služeben a zvýšení akceschopnosti policie s 
maximálním využitím evropských fondů

Rok 2007 – 41 služeben 
Rekonstrukce otevřených  recepcí – 185 mil. K č – financováno z EU
2008 – 131 služeben

• Rekonstrukce otevřených  recepcí– 438 mil. K č – financováno z EU
• Nákup moderní  záznamové techniky – 46 mil.K č – financováno z EU
• rekonstrukce zázemí – 211 mil. Kč
• dokončení rekonstrukcí zázemí 53 služeben z r. 2007 – 41 mil. Kč
• 80 nových pojízdných služeben 
Rok 2009
• investice do projektu P1000 v tomto roce – 1398 mil. Kč
• Rekonstrukce 70  otevřených  recepcí– 235 mil. K č – financováno z EU
• nákup 80  mobilních kontaktních  a koordinačních center -123 mil. K č – financováno z EU 
• Nákup moderní záznamové techniky – 163 mil. K č - financováno z EU 
Rok  2010 
rekonstrukce dalších 60 služeben otevřených  recepcí– 202 mil. K č – financováno z EU

„Nejkomplexn ější a nejpromyšlen ější projekt obnovy policejních 
služeben v historii policie u nás“



Nová policejní vozidla
CÍL: Do roku 2011 obnovit zastaralý vozový park, optimalizovat počet 
dopravních prostředků

• v letech 2007 až 2011 nákup dopravních prostředků za 1,4 mld. Kč
• do roku 2011 koupě 3800 vozidel, z toho 3500 osobních v celkové hodnotě 1,3 mld. Kč. 

V roce 2008 bude nakoupeno
• 1400 nových vozidel Škoda
• 80 pojízdných služeben
• 1 mobilní rentgenové pracoviště
• 5 schengenbusů
• 70 motocyklů
• 16 dálničních speciálů VW Passat s radary
• 78 dopravních prostředků pro speciální útvary

V roce 2009 bude nakoupeno
• víc než 700 osobních služebních dopravních prostředků
• 4 schengenbusy
• 80 speciálních vozidel pro řešení krizových situací financovaných z prost ředků EU



Lepší hasi čská technika

Hasičský záchranný sbor
• nákup hasičské zásahové techniky

• celkem 200 v letech 2007–2011

• plán na rok 2009
– investice 550 mil. Kč do hasičské 

zásahové techniky
– úspora minimálně 40 mil. Kč centrálním 

zadáním veřejné zakázky (200 mil. Kč) 

40402009

*cisternové automobilové stříkačky

5414402008

40402007

CelkemCAS* těžká 
třída

CAS*Rok

Sbor dobrovolných hasi čů

• dotace obcím na novou techniku 
– 2008: dotace 100 mil. Kč
– 2009: dotace 80 mil. Kč

Projekt 33 300
• speciální oděv a ochranná obuv pro 

členy dobrovolných hasičských sborů
• 33 300 hasičů z 5500 obcí - dotace 

300 mil. Kč

CÍL: Obnova hasičské zásahové techniky,
úspora centrálním zadáním veřejné zakázky



Boj proti korupci
CÍL:Plnění strategie vlády v boji proti
korupci v letech 2006-2011

• zřízení protikorupční linky 199
• linku provozuje Transparency International ČR, o.p.s. (TIC)
• linka poskytuje občanům bezplatnou právní pomoc v 

případech korupčního jednání
• provoz linky by měl vyvrátit obecné přesvědčení, že s korupcí 

občané sami nemohou nic dělat 
• díky provozu protikorupční linky disponuje stát možností být 

informován o mnoha případech s korupčním potenciálem a 
může tak efektivněji naplňovat zamýšlený cíl účinně bojovat s 
korupcí



Boj proti korupci
Výsledky protikorupční linky v období 
od 1. 3. do 15. 8. 2008:

• telefonní číslo 199 bylo vytočeno v 3087 případech
• 770 telefonních hovorů, v rámci kterých operátoři poskytovali právní 

poradenství
• na operátory linky  se obrátilo 230 nových klientů
• ve 110 případech TIC shledala korupční potenciál
• TIC otevřela celkem 34 případů, jejichž závažnost vyžaduje její aktivní 

zásah 
• nejčastější přítomnost korupčního prvku u problematiky veřejných

zakázek, stavebních věcí a nakládání s majetkem územních 
samosprávných celků



-20% restrukturalizace MV

Proč?
– úspora nákladů
– zefektivnění práce
– zjednodušení organizačních struktur
– získání prostředků pro finanční motivaci 

vynikajících zaměstnanců

Strategie vlády - snížení počtu 
zaměstnanců v rezortu o 12 % za 4 roky
• na základě provedeného auditu dojde 

do dvou let ke snížení počtu 
zaměstnanců úřadu o 20 % oproti 
stavu v březnu 2007

• netýká se policistů a hasičů

1 884leden 2009

2 022červen 2008

2 377březen 2007

Počet zaměstnanc ůObdobí
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CÍL: Dokončení restrukturalizace rezortu



Prodej majetku
CÍL: Prodej majetku, který nevyužíváme, efektivní 
hospodaření se státními prostředky

• předpokládané příjmy z prodeje v roce 2008: 800 mil. Kč

• způsoby prodeje majetku:
– pokračování spolupráce s externí firmou vybranou ve výběrovém řízení
– ukončeno výběrové řízení na zprostředkovatele odprodejů 

nepotřebných nemovitostí v příslušnosti hospodaření příspěvkové 
organizace Zařízení služeb pro MV

– odprodej lukrativních nemovitostí samostatně formou internetové aukce
• odprodány dva areály 

– Radlice – 280 000 000,- Kč
– Klecany – 115 011 000,- Kč 

• na podzim 2008 odprodej areálu Zeleneč



Evropské peníze
CÍL: Úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů
EU (550 mil. Kč)
• v polovině roku 2008 se podařilo nastavit systém čerpání projektů 

a  zahájit realizaci některých klíčových projektů 
• červenec - výzva pro stěžejní projekty P1000 a ostatní projekty v rámci 

koncepce civilní obrany obyvatelstva  s alokací 1,6 mld.
• srpen – výzva pro měkké projekty z oblasti Smart administration
• září, říjen  2008 vyhlášení výzev pro obce a kraje na projekty s alokací 

cca 1 miliarda Kč:
– Czech POINTy v obcích 
– Komunikační infrastruktura veřejné správy

• listopad – velká výzva pro ústřední orgány z oblasti Smart
administration
– s předpokládanou alokací cca 4 mld.



Evropské p ředsednictví
Česká republika - poprvé předsedající zemí

• podílíme se na přípravě strategického unijního 
dokumentu, který bude novým víceletým programem 
priorit v oblasti vnitřních věcí a justice

• v době předsednictví organizujeme 35 mezinárodních 
jednání, z toho 5 na ministerské úrovni

• budeme zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost v 
průběhu předsednictví
– bezpečnost ústavních činitelů a osob bude zajišťovat 

především útvar na ochranu ústavních činitelů a útvar pro 
ochranu prezidenta republiky



Evropské p ředsednictví
Našimi prioritními tématy budou: 

– vízový informační systém 
– Schengenský informační systém druhé generace
– zlepšení mezinárodní ochrany dětí
– hledání cest k lepšímu využití moderních bezpečnostních 

technologií
– boj proti zneužívání drog
– boj proti nelegální migraci
– budování evropského azylového systému
– boj proti organizovanému zločinu a terorismu
– boj proti počítačové kriminalitě
– civilní ochrana
– sdílení základních registrů v rámci EU
– e-Identita



Česká pošta

CÍL: Příprava České pošty na transformaci ze státního 
podniku na akciovou společnost

• Ministerstvo vnitra se po zrušení Ministerstva informatiky stalo
zakladatelským subjektem České pošty

• 31.8.2008 předán Ministerstvu financí transformační projekt, po jeho 
posouzení MF bude předložen vládě ČR ke schválení (cca listopad 
2008)

• do poloviny roku 2009 proběhnou nutné právní úkony pro zápis 
akciové společnosti do obchodního rejstříku

• Česká pošta sehrává klíčovou roli v rozvoji služeb eGovernmentu ve 
spolupráci se státem

• 8.9.2008 Česká pošta, s.p. uzavřela příjem nabídek na návrh a 
realizaci informačního systému datových schránek


