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Obsah prezentácie 

§  Predstavenie ICZ, jedného z lídrov eGovernmentu             
v ČR a SR 

§  Výkony a procesy úradov verejnej správy (VS) 
§  eGovernment a e-content 
§  Modelový príklad poskytnutia modernej služby 

úradom VS cez bezpapierový (digitálny) úrad 
§  Riešenia ICZ pre verejnú správu 
§  Zhrnutie 
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Predstavenie spoločnosti ICZ 

Významný systémový integrátor v ČR a SR 
cca. 460 zamestnancov v ČR a SR, sídlo Praha a Trenčín, 6 pobočiek 

v TOP 10 Systémových integrátorov (2003, 2004, 2005, 2006 
v Českých 100 najlepších, kategória IT (2003, 2004, 2005, 2006) 

IT projekt roku 2003 (Systém REP pre Českú poštu, š.p.) 
Certifikát ISO 9001  Certifikát BS EN ISO 14001 

 Oracle Certified Partner  HP Business Partner   HP Channel Partner  
IBM Business Partner Solution Provider    Microsoft Gold Certified Partner 

Microsoft Security Solutions Competency   Sun Gold Partner 
2x Microsoft Industry Awards 2007   Cisco Gold Partner 
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Referencie spoločnosti ICZ 
SR:        Dôvera zdravotná poisťovňa 

Union zdravotná poisťovňa 
Prvá stavebná sporiteľňa 

Slovenská televízia (Koncesia) 
Slovak Telekom 

Železiarne Podbrezová 
Slovenský vodohospodársky podnik 
Slovenská agentúra život. prostredia 

Národné lesnícke centrum 
Recyklačný fond 

Západoslovenská energetika 
Generálna prokuratúra 

Orange   Slovnaft 
Vojenský úrad sociál. zabezpečenia 

Velux   Katolícka univerzita 
Enermont    Sociálna poisťovňa 

Združenie miest a obcí Slovenska 

ČR:  Magistráty miest: Praha, Brno, Ostrava, ... 
Česká správa sociálneho zabezpečenia 

Česká pošta      Český Telecom  
Ministerstvo vnútra     Parlament ČR 
Ministerstvo priemyslu a obchodu 

Ministerstvo spravodlivosti 
Ministerstvo obrany    Ministerstvo kultúry 

Ministerstvo dopravy 
Alstom Power     Hamé 
Česká národná banka 

Ministerstvo životného prostredia 
Masarykova univerzita Brno 

Úrady mestských častí Prahy 
Telefónica 02   Český štatistický úrad 

Národný bezpečnostný úrad 
Pražská energetika     Plzeňský Prazdroj 

Krajské úrady    Okresné úrady 
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Súčasné výkony a procesy vo verejnej správe 
q  70 % výdavkov verejného rozpočtu je na zabezpečenie základných funkcií VS  

q  Priemerný SK občan trávi ročne päť dní vybavovaním svojich záležitostí s úradmi VS  

q   Nedostatočný obeh elektronických dokumentov v rámci internej  
     alebo interno-externej komunikácie (pojem e-content je stále veľká neznáma), ... 

q  Chýba tvorba interných štandardov úradov verejnej správy (resp. je to nedostatočné) 

q  Chýbajú moderné manažérske metódy a efektívne nástroje riadenia (resp. je to nedostatočné) 

q  Prevláda subjektívne manažérske rozhodovanie o výdavkoch VS na verejné služby 

q  Neznáme kalkulácie cien poskytovaných služieb jednotlivých úradov verejnej správy 

q  Nedostatočný systém školení a vzdelávania pracovníkov:  

    1. pre odborné parciálne znalosti,  2. pre znalosti prierezových procesov a postupov 

    3. pre klientsky orientovaný prístup  

q  Väčšinou chýba dlhodobé plánovanie programových rozpočtov pre investície a zdroje 
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Súčasné IKT vo verejnej správe 
q   Nie je možné pomocou IKT väčšinu občianskej agendy vybaviť na počkanie 

q   Nejednoznačný výklad výkonov úradov VS (zákony, smernice, konania, VZN)                 

     pri tvorbe IKT aplikácií 

q   Neexistencia konzistentného architektonického rámca IKT technológií (framework) vo VS 

q   Neinteroperabilita údajov medzi registrami ISVS navzájom a tiež na produkčné ISVS 

q   Nedostatočné, málo funkčné, „nezabehnuté“ centrálne registre ISVS 

q   Nedostatočne funkčne navrhnutý decentralizovaný front office a centralizovaný back office 

q   Dodávanie aplikácií a systémov je ad hoc, vo veľkom časovom strese, na základe   
     čiastkových potrieb automatizácie agendy, čo nikdy nebude viesť ku procesnému,   
     strategickému riadeniu a rozhodovaniu v úrade 

q   Neuplatnenie integrácie procesných prístupov riadenia a rozhodovania a centrálnych   
     obslužných miest v jednotlivých aplikáciách a systémov 

q   Dátová duplicita/multiplicita, ... 
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e-content = informačný management

Strategická
úroveň Strategické

plánovanieVonkajšie
vzťahy, 

marketing
Legislatíva Kontrola a audit

Administratíva
Riešenie životných situácií/bežná rutinna

Projektové riadenie/administratíva

Technická
úroveň Riadenie

transférov

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie
investíciíSpráva majetku

Riadenie financií Správa prvkov
služby

Správa služieb

Monitoring 
služieb

e-content úradu (digitálny obsah úradu) 
Rozdelenie e-contentu úradu z hľadiska zdroja, kde vzniká: 
Interná komunikácia a procesy 
Komunikácia s občanom – G2C – Government to Citizen 
Komunikácia s podnikateľmi – G2B – Government to Business 
Komunikácia s inými inštitúciami – G2G – Government to Government 
Komunikácia s EÚ inštitúciami – G2E – Government to EU Government 

Implementácia postupov efektívnej práce                         
s e-contentom sa dotýka: 

 

•  oblasti procesov a ich (re)definícií 
•  oblasti dátových a informačných zdrojov  
•  oblasti techn. vybavenia (aplikácie, HW ...)  
•  oblasti organizačnej štruktúry                                     
  a definície jednotlivých rolí  
•  legislatívnej oblasti  
•  personálnej a sociálnej oblasti  
•  ekonomickej oblasti a oblasti financovania 
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Evolúcia eGovernmentu 
►  Pôvod nástrojov, postupov, zákonov                                                           

pre výkony vo verejnej správe 

►  Úrady pred zavedením počítačov 

►  Úrady s automatizovanou agendou 

►  Úrady s univerzálnym informačným 
miestom 

►  Úrady s integrovanými procesmi 

verejné obstarávanie 

povolenia životného prostredia 

colné vyhlásenie 

vykazovanie pre ŠÚ 

registrácia právnickej osoby 

DPH 

daň z príjmu právnických osôb 

sociálne dávky pre zamestnancov 

zdravotnícke služby 

oznámenie o presťahovaní 

zápisy na školy 

rodný a sobášny list 

verejné knižnice 

oznámenie o polícii 

stavebné povolenie 

registrácia motorových vozidiel 

osobné doklady 

príspevok sociálneho zabezpečenia 

vyhľadávanie pracovného miesta 

daň z príjmu fyzických osôb 

 

 eGovernment 
eGov Zákony a Služby 
eGov Infraštruktúra 

eGov Registre 
eGov Prístupové miesta 
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žiadosť o stavebné povolenie – súčasný úradný proces 
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Kompletné spracovanie služby  Front office úradu   
Modul Stavby  Služba S1 - žiadosť o stavebné povolenie 

Úrad verejnej správy 

Databázový 
server 

podateľňa, DMS,                         
vertikály e-spisu, DA 

Dokumento
vé úložisko Mail server  

Front office 
eGov IOM 

(úrady, pošty, kiosky, banky) 

Centrálne registre 
ÚPVS 

Informačný systém úradu 

portál, služby (intranet, internet) 

GIS 

digitalizácia dokumentov, 
formulárový srv, tlačové výstupy 

MIS, WF, BPM, SOA 
Špeciálna agenda 

ÚPVS 

Konsolidovaná IT architektúra 

eGov infr. 

eGov infr. 

eGov infr. 

eGov acts 

PODANIE .. DORUČENIE 

SPRACOVANIE  SCHVÁLENIE VYBAVENIE 

PORTÁL 
SLEDOVANIE STAVU 
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Centrálne registre – modelový príklad                       
Register živnostenského podnikania 

Register živnostenského podnikania v ČR 
Register pasov v ČR 
Register občianskych preukazov v ČR 
Register obyvateľov v ČR 
Adresný systém v ČR 
Register vodičov a vodičských preukazov v ČR 
Register dopravných vozidiel v ČR 
Insolventný register ČR 

Charakteristiky RŽP: 
•  centralizované a zosieťované riešenie a schopnosť kompatibility s legislatívou EÚ 
•  migrácia dát z lokálnych aplikácií 
•  užívateľská autentifikácia, inštalácie, školenia, plná podpora prevádzky 
•  helpdesk/call centrum pre 246 registračných miest 14 krajov 
•  pridané automatické pridávania novej legislatívy do systému 
•  kompatibilita s OR, CRO, ÚIR-ADR (RÚIAN) 
•  centrálna evidencia správneho poriadku, uplatnená metodika procesného riadenia  
•  projekt bol vyzdvihnutý ako jeden z najúspešnejších v ČR 

Referencie – centrálne registre §  využitie referenčných registrov: centrálne úložisko dát,  
   poskytovanie čo najviac referenčných dát  
   produkčným centrálnym registrom 
§  jednotné komunikačné rozhranie pre komunikáciu:   
   bezpečnosť, ľahšie konverzie pre dáta a agendové ID 
§  rovnaká, konzistentná zmenová aktualizácia (stavový      
   zápis, nie zmazanie) každej položky všetkých registrov  
   cez editačné body pre oprávnené osoby – základ pre  
   jednotný spôsob výmeny dát 
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IT riadenie interného spracovania dokumentu -  
- podanie, spracovanie, schválenie, odoslanie dokumentu 
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PODANIE a ODOSLANIE:  
Správa registratúry a evidencie písomností 

Databázový 
server 

Dokumentový 
server 

Správa registratúry 

Uznesenia  

Úlohy a Porady 

Zmluvy 

Sťažnosti 

Zákazky 

El. podateľňa 

Obeh účt. dokladov 

Redakčný systém 

Klient DMS 

Workflow 

Komponentové jadro 
 e-spis 

Jadro DMS Jadro WF 
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e-spis Modulárny systém 

e-spis je najrozšírenejší a najúspešnejší SW pre správu registratúry spolu v ČR a SR  
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a okolie

Správa registratúry DMS

API API 

AP
I

El. 
podateľňa

Používatelia Org.
jednotky

Funkčné
miesta Subjekty

Regis. plán
a vyraď.
konanie

API

Ostatné
systémy

Ostatné
systémy

e-spis

Benefity e-spisu 
ü  je použiteľný ako základ pre správu registratúry podľa príslušného zákona 
ü  je platformovo a funkčne modulovateľný, prístupný len cez web klienta 
ü  je ho možné použiť na: kontrolu a riadenie úloh, procesov, uznesení, porád, zmlúv, .. 
ü  systém pracuje nad Java +, XML, dáta môžu byť ukladané do MSSQL, Oracle, DB2 ... 
ü  je prispôsobiteľný k funkcionalite a integrovateľný do iných IS  
ü  na báze API je možné dáta odovzdávať a prijímať aj z iných IS  
ü  pracuje na báze rolí, funkčné miesta ostávajú 
ü  procesy je možné automatizovať pomocou referátnika   
ü  podrobná evidencia záznamov  
ü  spájanie záznamov do spisov a prideľovanie čísiel záznamov 
ü  obeh písomností, dokumentov a spisov 
ü  odoslanie písomnosti externému subjektu 
ü  história záznamov  
ü  kontrolovanie termínov a úloh 
ü  vloženie elektronických súborov, verzovanie 
ü  vyhľadávanie, ukladanie a vyraďovacie konanie 
ü  podpora klasickej a elektronickej podateľne  
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Systémy pre spracovanie formulárov 
§ Automatická identifikácia formulára 
§ Prostriedky pre návrh formulárov  
§ Univerzálny spôsob návrhu validácií  
§ Korekcia 
§ Export dát do výstupného formátu 
§ Sieťová verzia produktu 
§ PDF + Forms 

Systémy pre publikáciu dokumentov 

Input a Output Management pre neštrukturované 
informácie (dokumenty-formuláre-dáta) 



...jednoduchá cesta k riešeniu 

www.icz.sk 

Digitálna spracovateľská linka 
(hromadné spracovanie:  

dokumenty-formuláre-dáta) 
Digitalizácia zabezpečí: 
ü databázu údajov obsiahnutých v dokumentoch 
ü rýchly a jednoduchý prístup k dokumentom – v digitálnom i fyzickom archíve 
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Centrálne dokumentové úložisko a digitálny archív 

DB Platformy: ORACLE, IBM, Microsoft, .. 

 
Digitálny archív 
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DMS úložisko+ RDBMS  

zníženie nákladov vytvorením 
jednotnej infraštruktúry 
úložiska dokumentov s 
centralizovaným obsahom           
a decentralizovaným prístupom 
(rôzne miesta, užívatelia, 
aplikácie, ..) 
 
zníženie operačného rizika a 
zvýšenie efektivity nastavením 
jednotných pravidiel a 
preddefinovaných procesov 
práce (klasifikácia, evidencia, 
obeh, ukladanie, vyradenie,..)  
s dokumentami 
 
podpora centrálnej tvorby 
aplikácií využívajúcich 
dokumenty z rôznych agiend a 
zdieľanie dokumentov medzi 
rôznymi aplikáciami  
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Spracovanie, riadenie a obeh dokumentov 

Dohľadanie dokumentu v DMS

Zadanie 
vyhľadavácieho 
kritéria v tenkom 

klientovi

DMS archívVyhľadanie v 
DMS

Zobrazenie 
dokumentu v 
prehliadači

ü moderná viacvrstvová architektúra 
ü Web klient a ďalšie klientské prostredia  
ü centrálne úložisko dokumentov 
ü rôzne spôsoby zaraďovania dokumentov 
ü rôzne formáty, rôzne typy dokumentov 
ü riadenie prístupu k dokumentom 
ü rýchle vyhľadávanie dokumentov 
ü väzby medzi dokumentami 
ü zobrazenie dokumentov 
ü verziovanie a história dokumentov 
ü administrácia systému 
ü podpora archivácie 

Business solutions 

Platform 

Workflow integration 

Data integration 

Content bridge 

Web Services 

API s 
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Integrácia a riadenie procesov a aplikácií 

WF, BPM, SOA 

Procesný model VS  
 

legislatívny - je to systém zákonov, 
organizačné smerníc a pravidiel 
 
funkčný - navzájom na seba 
nadväzujúce činnosti pre splnenie 
cieľa poskytnutej služby VS 
 
organizačný - organizačné útvary a 
oddelenia zahrnuté v rámci 
poskytovaných služieb VS 
 
dátový – stavy, udalosti, informačné 
objekty (entity) 
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WF, BPM a SOA – integrácia a riadenie procesov a aplikácií 

 WF = žiadankové, schvaľovacie procesy 
•  Používateľské a automatizované kroky spracovania 
•  Definície procesov v grafickom prostredí 
•  Časové riadenie 
•  Procesy riadené dátami 
•  Spracovatelia určení rolami 

Aplikačné
riadenie Služba 1

Služba 2

Služba 3

Služba 4

Služba 5

Riadenie
Komunikácie

Služba 6

Aplikačná
Konfigurácia

I/O
 riadenie a 

S
pracovanie

Back-End
Služby (Systémy)

SOA = komplexná integrácia s cieľom poskytnutia služby pomocou IT 
§  Integrácia používateľského rozhrania (GUI) 
§  Prepojenie rôznych aplikácií 
§  Integrácia pracovných procesov (WF) 
§  Dátová integrácia  
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Systémy riadenia bezpečnosti informácií – nutná potreba pre úrady VS 

• Systémy riadenia bezpečnosti informácií 
• Infraštruktúra verejných kľúčov (PKI) 
• Protect™ - jedinečná technológia 
  pre ochranu dát 
• Systémy správy identity a riadenia prístupu 
• Systémy práce s utajovanými informáciami 
• Zákazkový vývoj SW a HW 

Potreby 
• Splnenie legislatívnych požiadaviek 
• Potreba ochrániť informácie a dáta   
  občanov a úradov VS 
• Zabezpečenie kontinuity činností úradu 
  v prípade bezpečnostného incidentu 
• Potreba certifikácie riadenia bezpečnosti  
  informácií ako súčasť riadenia rizík 
•  Preukázanie dôveryhodnosti úradu  
  občanom, podnikateľom, úradom 

Benefity 
• Vytvorenie prevádzkového prostredia informačnej   
  bezpečnosti a ochrany súkromia 
• Zníženie rizík súvisiacich s nedostupnosťou,  
  únikom alebo stratou informácií 
• Optimalizácia a úspora nákladov na odstraňovanie   
  následkov bezpečnostných incidentov 
•  Zvýšenie povedomia a zodpovednosti   
  zamestnancov úradov VS 
• Preukázanie úsilia o ochranu informácií   
  občanom, podnikateľom, nadriadeným úradom VS 
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Riešenia na mieru zákazníka 
REP (IT projekt 2003) 
PostSignum QCA 
nAPOST – front office 
Elektronické inkaso 

Elektronický podpis pre portály a elektronické podateľne 

Systémová integrácia  

Znalostné (fulltextové) databázy  

Aplikačný vývoj (TKO registre, pamiatky, elektrické služby pre občanov, …) 
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Zhrnutie 
§  Ponúkame pre verejnú správu komplexné IKT portfólio: 
§  registre, evidencie, administratívu, bezpečnosť, procesy, 
špeciálne riešenia, infraštruktúru, metodiky, služby 

§  Naše projekty pre verejnú správu sú: 
§        - úspešné 
§        - úsporné 
§        - prenositeľné 
§        - legislatívne, technologicky, metodicky kompatibilné 
§        - prinášajúce očakávaný efekt 
§  Sme už 17 rokov na IKT trhu 
§  Na Slovensku sme realizovali už viac ako 70 projektov 
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Ďakujem                                  
za Vašu pozornosť. 

 
Otázky ? 

Ing. Marián Spišiak 
key account manager 
marian.spisiak@icz.sk 
+421 911 896 688 
 
ICZ Slovakia s.r.o. 
Divízia Public 
www.icz.sk 


