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Definice problému
 Občan/podnikatel/podnik/úřad se musí chvat v souladu s






platnými zákony/vyhláškami (neznalost neomlouvá).
Tištěná podoba sbírky zákonů k dispozici na obecních
úřadech je obtížně dostupná a zcela nesrozumitelná díky
novelám a přílepkům.
Placená elektronická podoba od profesionálních firem je
nákladná - vhodná jen pro větší podniky a úřady.
Elektronické texty zákonů a vyhlášek k dispozici na
internetu zdarma jsou často neaktuální.
Elektronická podoba eLegislativy na portálu VS
(portal.gov.cz) je neaktuální, uživatelsky zcela nevhodná a
neumožňuje tvorbu nadstavbových aplikací.

Výkon veřejné moci (model)

Definice problému (2)
 Legislativní texty (zákony a vyhlášky) jsou základem pro

definici práv a povinností na straně:



Občana/podnikatele - definují činnosti (proces) a produkty v
souvislosti s určitou (životní) situací
Úřadu/úředníka – definují činnosti (proces), neboli agendu, které
jsou dále upřesněny např. vnitřními předpisy úřadu

 Veřejná správa je schopna definovat agendy, ale

prakticky není schopná definovat “životní” situace z
pohledu veřejnosti (občana/podnikatele).
 Úplný model výkonu veřejné moci je nezbytným
předpokladem k “debyrokratizaci”, zvyšování
transparentnosti, konzistence, efektivity a výkonnosti
veřejné správy.

Jaká řešení dnes existují ?
 Velmi nešťastný a extrémně drahý pokus v rámci projektu MI








ČR/MV ČR – Portál veřejné správy viz. http://portal.gov.cz
Privátní iniciativy na internetu – projekty, které ovšem trpí
faktem, že texty nejsou garantované co do aktuálnosti.
Nejzajímavější je asi projekt http://www.zakonyprolidi.cz/
Různé placené právní systémy, typicky např.
http://www.systemaspi.cz/
Znalostní báze - rezortní model výkonu veřejné moci pro
životní prostředí vč. eLegislativy
https://helpdesk.cenia.cz/helpdesk/
Projekt eSbírka a eLegislativa připravovaný na MV ČR.
V současnosti bohužel v prioritách zaparkován „na neurčito“.
Původní plán předpokládal realizaci v letech 2012-2013
z prostředků fondů IOP. V současnosti se hovoří o letech
2014-15.

Co by přinesla otevřená data eSbírky ?
 Pro občana:
 Nadstavbové aplikace s garantovanou datovou základnou –
např. reálné životní situace – průvodce (např. stavební řízení)
 Úsporu času efektivní orientace v právním rámci
 Vyšší transparentnost a důvěryhodnost veřejné správy
 Pro podnik:
 Úspory v omezování byrokratické zátěže
 Pro veřejnou správu:
 Podklad pro analýzu a optimalizaci procesů-agend
 Finanční úspory (eliminace zbytných činností)

Co je třeba udělat ?
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Cíl
Zajistit “garantovaný” obsah
legislativy v elektronické podobě.
Publikovat získaný obsah na
internet (vytvořit základní
eSbírku)
Publikovat kompletní
“garantovanou” legislativu jako
otevřená data “Linked data”,
nejlépe s podporou časových řezů
Realizovat program kompletace
modelu výkonu veřejné moci
(doplnit produkty, životní
situace, indikátory pro agendy)
Vybudovat Business intelligence
nadstavbu nad uvedený model

Zdůvodnění (proč)
Získat garantované znění
legislativy v elektronické podobě
pro další užití
Umožnit uživatelsky jednoduchý
přístup k aktuální legislative,
podpořit právní stát
Umožnit vznik nadstavbových
aplikací s kvalitními
(garantovanými daty)
Umožnit optimalizaci výkonu a
efektivity veřejné moci
Realizovat úspory (všechny
skupiny)

Děkuji za pozornost
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