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o Pojďme si říci, že politici již částečně chápou roli technologií ve státní správě jako něco, co je 
teda asi potřeba řešit.   

o Piráti vidí elektronizaci jako klíčovou metodu, která vede nejen k zefektivnění, tedy i k 
úsporám v operativních nákladech státu, ale i jako cestu k posílení demokracie, možnosti 

kontroly výkonu státní moci a v neposlední řadě ke zvýšení pohodlí občanů. 

 Nesmíme však po ni kráčet ve stylu:  

„Tunaj si to dám do toho počítača a tady mi to vyleze spočítaný“   
• Základním předpokladem zefektivnění práce jako takové je znalost procesu. 

• Nemá cenu automatizovat něco, co nefunguje v papírové.  

• Složitost úkonů a potřebu splnění jednotlivých kroků přesunem do digitálního  

 světa nevyřešíme. 

• Věci, které jdou dělat on-line jednoduše, jsou implementovány ve stávající podobě a nebo ještě 
složitěji. 

• Ministerstva či úřady by si měli odpovědět: Co zefektivňuji u sebe? Jaký to má přínos pro občana? 

•     A my bychom se měli ptát: Kde vidíme reálný užitek státních projektů a proč jsou realizovány?  

•     Paradox! Starým způsobem to bylo rychlejší, efektivnější a případné problémy šlo řešit operativně.  

 

Občan svoji roli víceméně zvládá. Řešíme fakt, že ji nezvládá státní aparát, který ovšem pravidla a procesy 
sám navrhl, aby vyhověl legislativě, která vzniká jako akt politiky zvolených stran. 

 

E-Government a jeho koncept není zakázka, ale princip. Jaká je vládní politika nyní a jaká byla? 

Podívejme se namátkou na historii projektů poslední doby a jejich reálný přínos. 

CzehPoint , Datové schránky a možnosti podání přiznání online, Registr vozidel, IZIP, API, Gordic...  

  

 

 

Elektronizace!= efektivita 



Stát se chápe role informačního brokera – garanta, ale nemá na to know-how 
 

• Do systémů občan vstupuje často nedobrovolně 
• Státní aparát je posedlý sběrem informací! Registry, registrů registrů. 

 
• Ve státním sektoru neexistuje expertní znalost v oblasti bezpečnosti 

 
• Integrace je samozřejmě žádoucí (CzechPOINT) 
• Neřeší se však vůbec aspekt rolí (RightToKnow) a to převážně v legislativě „a dalším subjektům“ 

Univerzální LDAP? 
• Analýza dopadů nepředchází ani schválení , ani realizaci, ale řeší se post- (Josef Prokeš - ÚOOÚ. ČT24 - 

Události komentáře 8.4.216) 
 

 

Bezpečnost mezinárodní – info wars  
 
"We are not in the nuclear race any more. We are now in the IT weaponry race. Therefore governments 
shall be considered about security measure of the projects (either infrastructural or political, financial 
and those to gather and operate personal data) they run or outsource. Acknowledgement of IT as a key 
element of the critical infrastructure chain.“ 
 
Parti Pirate Switzerland - Guillaume Saouli  
“A new dimension in security politics?  
The Vulnerability of Digital Infrastructure” PSC Munich 2016 

 

Naše data ve státních rukou 



 

o Je třeba si uvědomit, že neprofesionální řešení, o kterých víme, a nad kterými „žasneme“, jsou ta, která se dostanou do médií, a 
která se přímo dotýkají nás. Kolik podobných projektů za naše peníze je realizováno pro „interní potřeby“ chodu státní správy.  

 

o Podmínkou technické realizace není dodávka od super-firmy, protože komplexita jednotlivých byť integrovaných řešení se 
neodvíjí od objemů zpracovávaných dat. Více analytiků – více nákladů. 

 

o První krok ve své podstatě nebyl nikdy učiněn, a nebo se řeší za pochodu. 
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SPOLUPRÁCE 
• zapojení vývojářů 
• zapojení občanů 
• sběr zpětné vazby 

INFORMOVANOST 
• pravidelné zveřejňování informací 
• Opendata 
• vstřícný ́přístup k občanům 

TRANSPARENTNOST 
• průhledné veřejné zakázky (A-Z) 
• používání moderních a 

otevřených technologií 

http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx 

Piráti radí – pojďme si to vyzkoušet v malém 



Proč si myslíme, že do toho máme co kec.. ? 

Nezasloužené výhody! 

• Jsme občané, kterých se přímý výkon státní moci týká. Jsme VIP zákazník a zároveň sponzor. My 
kontrolujeme efektivitu nakládání s naší investicí. Škoda, že námi dosazené lidi nemůžeme při 
neplnění povinností také odvolat. 

• Řada z nás je generace X, někteří dokonce generace Y. Jsme zvyklí na integraci technologií do našich 
životů a efektivitu využívání nástrojů informační společnosti. Jsme ochotní za to platit v komerčním 
světě. Ve státní správě za to dokonce platit musíme . 

Zasloužené výhody ? 

• Většina z nás má s IT zkušenosti. I velmi juniorní projektový manažer zná jednotlivé kroky řešení IT 
projektů a to včetně analýzy potřeb, potřebu přesné definice požadavků, slabých stránek, 
technického řešení, podpory tohoto řešení, jeho licencování, ale i  sběr zpětné vazby, opravy chyb, 
běh v krizovém módu a v případě nutnosti i formu tzv. RollBacku. 

Kde jsou problémy, než se budeme moc pohnout dál? 

• Stát není odborníkem a reálně ani příliš dobrým zadavatelem či správcem. 

• IT zakázky jsou chápány jako každé jiné historické zakázky bez znalosti kontextu dodávky IT řešení 
(licence, podpora, správa). 

• Ve státním sektoru se skutečným odborníkům nevyplatí pracovat.  (vzor Švýcarsko) 

• Firmy, které dodávají státu nemají důvod být „state firendly“ Byznys jako byznys. Neodborníci politici 
jim věří. Není nic“ lepšího“ než neznalý, neinformovaný a důvěřivý klient, který nejen že dříve 
podobnou věc nikdy nepoptával, ale pokud ano, ze špatné realizace se nepoučil.  

Implementace prvků E-governmentu není implementace způsobu, jak vybrat více 
peněz, ale primárně jak ušetřit náklady provozu státní správy a nabídnout 
komfort 21.století občanům. 
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