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Kontroln í akce byla zařazena do plánu kontro lní čin

nosti Nejvy ššího kon trolního úřadu (dále j en ~NKÚ'") na
rok 2000 pod číslem 00/ 18. Kontrolní akci řídi l člen NKÚ
Ing. Alexandr Růžek. kontroln í závěr vypracovala členka

NKÚ JUDr. Eliška Kade ň ov á .

Cílem kont roly bylo prov ěřit hospoda řen í s majetkem
stát u a prost ředky stát ního rozpočtu p ři budování a roz
víjení informačních systémů ve stá tní správě.

Kontr olu provedly skupi ny kontroluj ící ch NKÚ
z odboru dopravy, průmys lu a hospodá řs tv í, odboru stá t
ního rozpočtu , odboru sociálních věcí , ško lství a ku ltu ry
a územních odborů střední Cec hy, seve rozápadn í Cechy,
západní Čechy, j ížní Čechy, severovýchodní Čechy, jižni

Mo rava a severn í Morava v době od května do listopa
du 2000.

Kcntrolova ným í osobami byly:

Min isterstvo financi. Min isterstvo vnitra , Mínister
srvc práce a sociá lních věcí. Ministerstvo školství. mlá
de že a t ě lovýchovy, Minísterstvo kultury, Úřad pro stá t
ní informační systém, Okresní úřad Praha-východ. Okres 
ní úřad Kladno, Okresní úřad Přtbram, Okresní úřad Tep
lice, Okresní úřad Plzeň -jih, Okres ní úřad Plze ň -sever,

O kresní úřad Č eské B ud ějovice . Ok resní ůřad Č eský

Krumlov, Okresní úřad Tábor, Okresní úřad J indřichův

Hradec, Okresní úřad Hra dec Králové, Okresní úřad Úst í
nad O rlicí, Okresní úřad T řebíč, Okresní úřad Jihl ava ,
Okresní úřad Frýd ek-M ístek a Okresní úřad Karviná.

Kontrolovan ým obdobím byl rok 1999, první pololet í
rok u 2000 a v případě věcných souvis lostí í roky před

chozí .

Námitky proti kontrolnímu protokolu podalo pět kon
tr olova n ých osob ; ná mitky byly vypořádány vedoucí mi
skupi n kontroluj ících rozhodnu tím o ná mítkách. Odvolá
ní proti rozhodn utí o ná mitkách podalo Ministerstvo fi 
nancí, Ok resní úřad Frýdek-M ístek a Ok resní ů řad Ús tí
nad Orl~cí. Odvolá ní byla vypořádána usnesení mi Kole
giaNKU.

K o leg i u m N K Ú na svém Vl. zasedá m. konaném
dne 19. března 200 1,

s c h v á I i I o usnesením Č . 91VU200 1
k o n t ro I ní z á vě r v tomto zně ní :

V České republice se využ it i počíta čových techno
logií pro rozvoj informačních a komunikačn ích systému
zača lo výrazněji prosazovat počátkem 90 , let. Do roku
1996 byla proveden a řada dílčích kroku ve sna ze sj edno-

covat postup při budování státního informačního systé
mu, V roce 1995 byl us nesením vlády schvá len projekt
výstavby stá tní ho informačn ího syst ému České republi
ky. Následně bylo rozhodnuto o vz niku ústředního orgá
nu stá tn í sp rávy s působností ve v ěcech stá tního infor
mačního systému. Koncem roku 1996 vznikl Úřad pro stát
ní informa čn í syst ém (dá le jen "ÚSIS'"), avšak zákon, kte
rý by vymezi l kon kré tní práva a povinnosti tohot o úřa

du, přijat nebyl a ÚSIS očekávanou roli nenaplnil. V říjnu
1998 si vláda ČRjako svůj poradní orgán zřídila Radu
vlády České republiky pro st átní informační po litiku (dále
jen .Rada"), kd e jsou na úrovni náměstků zastoupena
všec hna ministerstva . vybrané ústřední orgány stá tní
správy (Český sta tistický úřad, Č eský úřad zeměmě řický

a katast rální, ÚSIS) a Úřad vlády.

Koncepce centra lizovaného informačního systému
státu byla postupně překonávána a nově koncipovaná
státní ínfonnační politika (dá le jen ,.SIp· ·), schvá lená usne
sením vlády ze dne 31. 5. 1999 Č . 525 , k návr hu státní in
formační politiky, m ě la post avit zá klady pro budování
informačních systémů veřej né správy (dále jen .J SVS·' ).

Vláda na základě návrh ů Rady k rea lizací SIP postup
ně stanovovala úkoly a termíny jejic h pl nění. V období
od října 1998 do června 2000 k tomu přijala 14 usnesení.
ve kterých spektrum uložených úko lu bylo velmi široké
a různorodé . Tato us nesení obsah ovala úkoly:

- věcného charakteru, například reali zace systému Cen 
trál ní evide nce do tací z rozpočtu . přij e t í zákona
o základních registrech včetně vytvořen í a zabezpečeni

základníc h registrů či využ it í geog rafic kých informač

ních systémů.

- chara kteru standa rd ízace informační ho prostředí či

vytváření realizačních podmínek, například pro využití
elek t ronického pod pisu.

- metodického charakte ru. například vyp racová ní zá sad
kontroly účinnosti vzdělávacích aktivit v oblastí SIP
ve státní správě,

- formální, například seznámení obcí a měst se SIP.

V ýznamným mezníkem realizace SIP se stalo přijetí

usnesení vl ády ze dne 31. 5. 2000 č . 527, o Akčním plánu
realizace stá tní í nformační politiky pro období do konce
roku 2002 . Konkrétní úkoly z dřívějších usnesení vlády
byly tí mto dokumentem převedeny do nově formulov á
ných programů a byly stanoveny nové (pozdčj ší) termí
ny realizace.

V září 2000 byl na návrh vlády přija t záko n Č. 3651
12000 Sb., o informačních systémech veřejné spr ávy
a o změně některých dalších zákonů , Tento zákon stane
víl práva a povinnosti ve vztahu k vytváření , užívání,
provozu a rozvoj i informačních systémů veřejné správy.
zru šil ÚSIS a zá roveň stanovil, že jeho p ůsobnost pře-
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chází na nový orgán. a to na Úřad pro veřejné informa č n í

sys té m}'. Ten byl zřizen j ako ústřední správní úřad pro
vytváření a rozvoj ISVS .

II Skutečnosti zjištěné při kontrole

ReaIízace SIP zahrnovala více než 300 úkolů vychá
zej ících z přijatých usnesení vlád y, V rámci této kontrol
ní akce bylo sledováno plnění 105 z níeh z hled íska hos
podá rného využiti vynalo žen ých prostředků stá tního
rozpočtu a řádného hospodaření se státním majetkem,
včetn ě dodržován í postupu podle zákona Č. 1 99/ 1 99~ Sb"
o zadávání veřejných zakázek. v platném znění (všechny
ceny zmiňované v souv islost i s tímto zákonem jsou uve
de ny bez DPH). V době za h ájeni kontroly byly u slede 
vaných úkolů te rmíny sta noveny jako průběžné . popř.

byl termín plněni stanoven do konce roku 2000, Schvá le
ním Akčního plánu realizace SIP pro období do konce
roku 2002 (dále jen ..Akční plán") byla v ě tšina těchto

terminů posunuta, například:

- úkol y týkající se řešen í základních územních registrů,

legísl anvního zajištěn í jejích správy. určení da tových
rozhraní a otázek sdílení da t těchto registrů (původní

termín do konce června 2000) byly schv álen ým Akč

ním plánem formulován yjako vytvořen! základního re
gistru územní identifikace ces tou sjednocení existují
cíc h datových zdrojů a jeho využiti pro pot řeby veřej 

né správy a veřej ností. s terminem plnění do konce roku
2002;

- termín plnění úkolů týkajících se problematiky tzv, me
ta i nformačního systému o ISVS (původní termín do
konce roku 2000) byl stanoven do konce rok u 2002 ;

- ter mín plnění úkolů týkajíc ích se problematiky řešení

bezpečnostní politiky ISVS (původní termín do konce
roku 2000) byl sta nove n do konce roku 2002:

- otá zky týkaj íc! se řešen í referenčního sdíle ného a bez
pečného rozhrani (původní termín do konce roku 2000)
mají realizační termí n do konce března 2002 .

V ko n tro lo va n ém období byl}' úkoly stanove né
v rámci SIP plněny v legislativn í oblasti (zákon o ochraně

osobních údajů. zákon o elektron ick ém podpisu, zákon
o ISVS), řešeny byly i úkoly při zabezpečení jednotného
přístupuk informacím tj-kaj ícím se veřejné správ)' - tzv,
portál státní správy - a pří tvorbě standardů , Ve v ě tši ně

oblastí však došlo k odkladu plnění v prům ěru o jeden
rok.

Uvedené množství úkolu \-yhuřilo cetkově nepřehled

nou situaci, v níž se ztrácel sm,'sl SlP a formal izonlo
se úsili o její re alizaci. Plnění úkolů provázely nejasné
kompetence (problematika základních registrů), nezá
vazné terminy, nesprá\-'ný odhad náročnosti cílů a ne
provázanost s možnostmi státního rozpočtu. O nedobrém

stavu \-' této oblasti v,'po\-'ídá rovněž hodnecent Rady ze
zasedání \-"dubnu 2000, které mimo jiné konstatuje, že
"zatím neexistují informatní politiky resortu, bezpe č

nostní politiky resortů, nen í ujasněno postavení útva
ru informatiky na resortech ",

1. Fin ancování realizace SIP

Z materiálů Rady vyplývá . že celková vý še prostřed

ků státního rozpočtu ročně vynakl ádaných na pořízeni

a rozvoj informačních a komunikačních technologií se
pod le údajů státních orgánů pohybovala od roku 1997
v rozpětí od 5,3 mld. Kč do 7,5 mld.Kč.

Koncepce SIP schvá lená v roce 1999 zavázala ústřed

ní orgány státní správy postupovat ph financování vý
stavby na dresortních a mezíresortních lS VS pod le Pra
ví del pro fina ncováni výstavby ISVS (dále j en .Pravi
dia") , Ta upravují věcný obsa h žádostí o účast státního
rozpočtu na financováni nadresortnich a mezíresortních
projektovýc h a programových záměrů. nejsou však jimi
dotčena práva a povinnosti Ministerstva financí vyplý
vající z § 9 zákona Č, 576/ 1990 Sb., o pravidlech hospo
daření s rozpočtovými prostředky Č eské republiky a obcí
v České rep ublice (rozpočtová pravidla republi ky), kte
rým je mínistr financí odpovědný za správu a vynakl ádá ní
prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, Pravidla a na jejich základě připravené návrhy
záměrů předané Ministerstvu financi Radou měla pinč

nahradit proceduru věcného projednáni a posouzeni úče
lu vynalo žen í finančních prost ředk ů ze strany Minister
stva fi nancí podle Zásad pro poskytování a čerpání pro
středků státního rozpočtu ur čených na pořizování. tech
nick á zhod nocení. opravy a udržování investičního ma
jetku, uveřejn ěných ve Finančn ím zpravodaj i Č . 1211998
(dále jen •.Zasady MF'). MF pak již nemělo návrhy zámě 

rů posuzovat po věcné stránce, ale pouze z hlediska hos
podárnosti a finančních možností státního rozpočtu,

Státním orgánům není sta novena povi nnost vést
analytickou evidenci umožňující přesné sledov ání vý da
jů na realizaci SIP. O celko vých výdají ch rozpo čtových

kapitol na informační technologie lze získat pouze kva li
fikova né odhady. Odborná pracovní skupina Rad}'
v rámci plněni úkolu SIP .Dpnmalizace metodiky eviden
ce výdej ů na informatiku ze státního rozpočtu" získala
od úst ředn ích orgánů státní správy údaje o výdaj ích na
informační technologie z vybraných po ložek rozpočtové

skladby a zpracovala najejich základě přehled za rok 1999.
V přehledu nejsou zahrn uty naptik lad vý daje na vzdělá

vání pracovníků , pořizováni odborné literatury a finanč

ní leasing.

Graf Č , 1 (víz následující strana) znázorňuje v ýdaje
kontrolovan ých osob v roce 1999 pod le údaj " p řevza

tých z přehledu Odborné prac ovní skup iny Rady.
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Výdaje kapitol státního rozpočtu na intonnační technologie
v roce 1999

(údaje z položek 5162 , 5168, 5172, 6111, 6119, 6125)
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Kontr olou bylo zj i štěno, že kon trolovan éosoby ne
přih lás i ly k projednání a schválení v Radě žádné projek
ty nadrcsortniho č i meziresortního charakteru, přestože

takové projekty byl): realizovány, napřiklad:

- Ministerstvo financí (dále jen ,.MF") řešilo projekt při

stupu ke sv ým da tovým zdrojům (tzv"GovBone), spa
dající v ě cn ě pod úko l SIP ..Zaj išťovat komunika ční

infrastrukturu orgánů státní správy a samosprávy",
a financovalo j cj nikoli podle Pravidel, ale podle Zá
sad MF;

- Mínís terstvo kultury (dá le jen "MK·') zaj i šťovalo ve
spolupráci s ÚSIS projekt "Veřejné informační služby
knihoven", spadaj ící věcn ě do oblast i rozvoje veřej

ných i nformačních služeb. MK projekt financovalo
z vlastního rozpočtu z účelově přidělených prostřed

ků z rozpočtové kap itoly Všeobecná pokladní správa ;
postupovalo přitom podle Zásad MF, nikoli podle Pra
videl;

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (dá le jen "MPSV")
řešilo ve spolupráci s Ministerstvem mitra (dále jen
"MV') a da lšími ústředními orgán)"problematiku regis
tru obyvatel a základního územně identifikačního re
gistru" Uvedenou problematiku ř eš ilo i v rámc i expert
ní skupiny Rady pro základní reg istry. Schvalován í
a financováni projektů (Registr obyvatel, Elektronické

identifik átory) bylo prováděno v souladu se Zásadami
MF, nikoli podle Pravidel.

Součinnost ústředních orgánů a ÚSIS nebyla v kon
tro lovaném období dostatečná k tomu, aby Pravidla za
čala být použ ívána,

V roce 1999 nebylo dosaženo shody mezí Radou a MF
pti rozhodování o použiti fi nančních prostředku z roz
počtové kapito ly Všeobecná pok ladní správa ur č ených

na informatiku, V roce 2000 MF trvalo na postupu podle
Zásad pro financování programu z prostředku státního
rozpočtu, fondu Evropské unie , fondů NATO a úvěru se
státní zárukou, uveřejn ěných ve Finančním zpravodaj i
č. 3/2000, neshodlo se však s ÚSIS na metodice přípravy

projektu. Pro postup přípravy státního rozpočtu na rok
200 I MF nakonec určilo směrná čista pro jednotlivé kapi
toly státního rozpočtu ,

ÚSIS '" kontrolovaném období nepracoval na přípravě
veřej ně přístupné evidence finančních pož adavků na
,,)tváření. ron-oj a provoz informačnícb syst ém ů finan
covanýcb ze státního rozpočtu (termín uvedeni do uží
vání byl '" Koncepci bu dováni ISVS stanoven do kon ce
roku 2000) .
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2. Organizační zabezpečení realizace SIP

Návrhy ře šeni základních úkolů SIP vypracováva ly
tzv. expertní skupiny, které Odborná pracovní skupina
Rady vlády pro státní informační politiku k tomuto účelu

zřizovala . Organizační struktura , v niž ÚSIS byl v pozici
sekretariátu poradního orgánu vlády - Rady - a jím jme
nované Odborné pracovní skupíny Rady, postavila ÚSIS
do pozice administrativního orgánu, zatímco koncepční ,

strategická a exekunvni jcdn ánía rozhodnutí v oblasti SIP
byla prováděna zmíněnými poradnímí orgány.

Mín isterstva vybudovala výz namné kapacity inřor

ma čnich a komunika čních systémů využitelné při řešení

úkolů SIP, nebyla však připravena na zabezpečeni sprá
vy a následné technické a provozn í péče u budovan ých
informačních systémů v rozsahu celé státní správy. Na
druhé straně an i ÚSIS, ani Rada nevytvořily podmínky
k využiti ji ž vybudované informační a komunikační ka
paci ty ministerstev k efektivnějšímu naplňování úkolů

SIP, Příkladem této situace je nesplněné usnesen í vlád y
ze dne 12. ll . 1997 č. 708, k výstavbě zdokonaleného in
formačního systému katastru nemovitosrl.Nepoda ři lo se
zajistit vyu žiti komunikační sítě MF FINet pro výstavbu
tohoto informačního systému , MF nepřeneslo následně

tuto meziresortni problematiku do Rady, stejně j ako j i
k projednání \' Radě nepřipravil ani ÚSIS,

Kontrolované osoby přistupovaly k řešení n ěkterých

projektu, které svý m významem přesahovaly resortní
charakter a obsahově náležely mezí úkoly SIP, izo lovaně.

bez vzáj emné spolupráce a bez pot řebné koordinace .
V souvislosti s ř ešen ím komunikační infrastruktury na
příklad:

- MF budovalo od roku 1997 systém FINel-MAN (MAN
- metropolitní sít), následně i společnou síť (tzv. GovBo-
ne), na tyto systémy vynalož ilo nejméně 30 míl. Kč;

- MV v roce 1998 přijalo a čás tečně rea lizovalo formou
pilotniho projektu v okrese Třebíč koncepci komuni
kační oblasti pomoci tzv. vrstvy spo leč ných s lužeb,
MV a Okresní ú řad Třebíč na realizaci uvedeného pi
lotního projektu vynalož ily cca 153 mil. Kč;

- ÚSIS, který byl nos itelem tohoto úkolu SIP, řešení
v roce 1999 teprve připravoval a zadal studii referenč

ního sdíleného a bezpečného rozhraní. Studie byla
v oponentním řízeni odmí tnuta a v době ukončení kon
troly nebylo přijato žádné rozhodnutí týkaj ící se reali
zace komunikační infrastruktury veřej né správy.

Dalším příkladem nedostatečné koordinace, komplí
kující jinak užitečné a perspektivní řešen í , bylo j edno
strann é rozhodnutí MF o uvolnění do internetové strč

část i Administratívního registru ekonomických subjektů

(dále jen ..ARES") , obsahující dat a z registrů, j ež jsou
povinny zveřej ňovat jiné státní orgány a kte ré lyto orgá
ny poskytovaly MF na základě dvou stranných smluv pro
jeho potřebu.

Od roku 1993 měly okres ní úřady k dispozici meto
dic ký materiál MV týkaj lcl se postavení a č innosti útva
rů informa tiky. Ty byly v sou ladu se vzorovou organi-

začni strukturou okresních úřadu zařazen}' v ě ršínou do
útvaru kanceláře přednosty Schválením Koncepce bu
dov ání ISVS vláda uložila MV povinnost připravit nej
později k 30. 6. 2000 návrh změny postavení útvarů in
formatiky okresních ú řad ů a předložit okresním úřadům

metodiku a postupy řízení tohoto útvaru. MV uvedenou
povinnost k datu ukončení kontroly nesplnilo.

V prosinci 1999 uzavřel ÚSIS smlouvu na zřízení

a zabezpečení provozu monitorovacího centra (tzv, MONlS)
v celkové hodnotě téměř 25 mil. Kč. Syst ém byl určen

k centralizaci regionálních dat pořizovaných okresními
úřady v souvislosti s řešen ím prob lematiky počítačové

ho roku (V2K) a byl koncipován také jako podpora krizo
vého managementu na úrovni okresních úřadů. Od břez

na 2000 není syst ém na cent ráln í úrovn i používán
a spravová n, okresní úřady dala do MONIS nevkládají ,
a systém proto neposkytuj e aktuální informace. Jeho dal ší
využiti nebylo k datu ukončení kontroly v materi álech
SIP plánováno.

3, Řešení problematiky zá kladních registrů

Hlavním úče lem vytvoření tzv. základních registru je
zej ména soust ředi t dato vou základnu veřejné správ)' tak.
aby do registrů byly údaje vkládány jen jednou a pak j iž
jen ověřovány. Každý regi str by měl mít svého zákonné
ho správce a vedení a využiti registrů by mělo probíhat
automatizovaně . Zákl adní registry nejsou dosud defino
vány, v materi álech SIP se za ně považují registr obyv a
lel , registr ekonomick ých subjektů , registr nemovítosti
a regi str územn í identifikace. vytvořeni a zprovozn ě n í

základních registrů, včetně jejich legislativn ího zabezpe
č eni. je jedním ze základních úkolů budování ISVS, při

čemž za výchozí je považováno řešeni zá kladního regí st
ru územní identifikace.

V kontrolovaném období působila expertní skupina
Odborné pracovní skupiny Rady pro základní regi stry,
jejíž č innos t zajišťoval , obdobně jako pro Radu, ÚSIS.
Ten zabezpeč ova l koordi naci činností a nákladů ph vy
tvářeni základních registru v rámci této Odborné pracov
ní skupiny nedostate čn ě. Napřiklad:

- Registr územní identifikace je vytvářen z ad res ního re
gistru územních ce lků MPSV a registru obyvatel MV
Na projekt bylo v Akčním plánu rozpočtováno pro rok
2000 celkem 2,5 míl. Kč z prostředků rozpočtové kapito
ly Všeobecná pokladn í správa , z toho pro M V 2 mil. Kč,

Souběžně ŮSIS uzavřel v únoru 2000 smlouvu o dílo
na ..zpra cování studie proveditelností konceptního
řešení územní identifikace a jejího vztahu zej ména
k základním registrům veřejné správy", v celkovém ob
jemu téměř 0,5 mil. Kč. Studie byla předána v červnu

2000, Gesce za projekt byla poté přenesena na Česk}'

úřad zem ě měřický a katas trální.

- MF vyvíj í pro zabezpečen í sv ých základních povin
ností od roku 199--1 ARES. Problema tikou ARES se Rada
zabývala pouze v záři 1999 s tím, že upozornila na nut 
nost udržení zákonného rámce veřejné prezentace dat.
které jednotlivé resorty poskytuj i MF za ji ným účelem.
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Dále požádala MF o analogické zveřejňování jeho re
sortních dat , nap říklad údajů o hospodaření obci .
V této souvislost i je významná i skutečnost , že v rámci
Akčního plánu bylo nositelem projektu registru eko
nomických subjektů určeno Ministerstvo průmyslu

a obchodu, K datu ukončeníkontroly toto mínistersrvo
připravilo pouze projektový záměr základního registru
ekonomických subjektů, MF souběžně pokračuje

v rozvoji ARES. o čemž svědčí například i okolnost, že
si smluvně za jistilo dílo .Přtprava ARES na plnění funk
ce centrálního koordinačního regi stru".

Půvedni tennín pro zpracování věcného záměru zá
kona o základních registrech, kterým byl říjen 2000,
byt posunut na konec roku 200 I.

... Realizace pilotních projektů

Schválená koncepce budování ISVS mj , ukládala
ÚSIS povinnost zajišťovat efektivn í využívání a finan
cováni pilotních projektů z oblasti ISVS.

Na základě návrhu úvodní studic "Veřejně př ístupn ý

informační systém životního prost ředí" ÚSIS uzavřel

s Regionální knihovnou v Karviné smlouvu o dílo ve v}'ši
100 tis , Kč na zpracováni první části pilotního projektu
na veřejn ě p ř ístupný informační systém životn ího pro
st ředí. Po zhotovení a předáni díla úsrs v další spolu
práci nepokračoval. což odůvodnil nedostatkem finanč

ních prostředků, K dokončeni celého projektu k datu
ukončení kontrolní akce nedošlo, neboľ ani Okresní úřad
Karviná ve svém rozpočtu na realizaci tohoto pilotniho
projektu žádné fi nanční prostředkynevyčlenil.

Pilotní proje kt ..\)'užití rozvodů kabelové televize pro
vý m ě nu informaci v rámci okresu", který v kontextu
s pilotn ím projektem ..Intranet státní spr ávy" probíhal
v ok rese Ústí nad Orlici , byl finančně zajištěn mj.
i spoluprací Okresního úřadu Ústí nad Orlicí s ÚSIS, kte
rý uhradil v letech 1998 a 1999, kdy byly dokončeny pn'
ní dvě etapy, téměř 360 tis . Kč, Další spo lupráci ÚSIS
přerušil a t řet í etapa tohoto pilotního projektu nebyla
dosud realizována.

V okrese Třebíč byl realizován projekt .,Návrh a ná
sledná rea lizace projektů výstavby informačních systemů

stá tní správy a samosprávy s přenesenou působnosti

stá tní správ)' působících na území okresu Třebíč s mož
ností aplikace obecných principů na další okresy" .
V letech 1997 až 1999 byly v je ho rámci uzavřeny s doda
vatelem smluvní vztahy v celkové vý ší peněžitého zá
vazku 272,1 mil. Kč. MV převzalo nad tímto pilotn ím pro
jektem gesci a zařadilo jej do investičního programu
Č, 314....0, Komunikační služby územních orgánů. V roce
1998 MV poskytlo Okresruruuúřadu Třebíč účelovou stát
ní dotaci ve výši 55,8 mil ,Kč, v roce 1999 na tento pilotni
projekt slibenou státní dotaci již neposkytlo. Svůj po
stup zdůvodnilo nedo st atkem finančních prostředků,

Projekt byl,' lednu 2000 zastaven, Celkové náklady čini

ly k datu ukončeni kontroly 152,6 mil. Kč. uhrazeno bylo
55,8 míl.Kč ,

Prostředky státního rozpočtu vyn aložené na realiza
ci pilotních projektů z oblasti budodní ISVS nebyly ")'
nakládány efektivněa postup zúčastněnj'ch ústředních

orgánu státní správy nebyl koncepční.Základní pilotní
projekty byly'" průběhu kontrolovaného období zastave
ny nebo ukončenyz dŮ"odu nedostatku finančníchpro
středků, dosažené ,,)'sledk)' neb)'I,., ,,')'užít), a do dalších
koncepčníchmateriálu SIP se bezprostředně nepromítly,

5. Standardizace. komunikačníinfrastruktura, geogra
fické informačnísystémy

ÚSlS zpracoval v prosinci 1999 "Standardy státního
informačního systému teské republiky", Standardy ne
byly schváleny vládou, nebyly projednány v Radě

a nebyla an i stanovena povinnost zaj istit jejich plněni.

ÚSIS uzavřel v září 2000 smlouvu na dodání díla ..me
tamctodika atestací jakosti produktů" , v kontrolovaném
obdobi však nezajistil potřebné standa rdy ISVS v rozsahu
stanoven ém Koncepci budováni ISVS ,Napřiklad :

- nezahájil práce na metodíce stanovení shody s dato
vým rozhraním:

- zrušil ji ž vyhlášenou vý zvu více zájemcům o veřejnou

zakázku k podání nabídky na zpracování návrhu bez
pečnostního standardu ISVS s tím, že ustaví pracovní
skupinu. její m ž úko lem bude připravit nové za dá ni pro
zpracování bezpečnostního standardu,

6. Úkoly SIP stanoven ékontrolovaným osobám

Úřad pro státní infonnační syst ém

ÚSIS byl zř lzen jako ústřední orgán státní správy zá
konem Č. 272/1996 Sb.. kterým se provádějí některá opat 
ření v soustavě ústředních orgánů státní správy České

republ iky a kterým se mění a doplňuje záko n České n á
rodni rady Č , 2/1969 Sb" o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy teské republiky, ve zně n í

pozdějších předpisů. Tímto zákonem přešla na ÚSIS pů

sobnost Ministerstva hospodářství ve věcech st ámlho
informačního syst emu. Pro ÚSl S byla zřízena k datu
L l l. 1996 samostatná rozpočtová kapitola ,

Zřízením Rady začal úsrs plnit zároveň funkci sekre
tari átu Rady,jejiž č innost administrativněa organizačně

zabezpečoval, a funkci sekretariátu Odborné pracovní
skupiny Rady. Předseda úsrs byl zároveň i sekretářem

Rady a předsedou Odborné pracovní skupiny Rad}',

V rámci SIP byly pro ÚSIS stanoveny zej ména tyto
úkoly:

- příprava pravidel pro financován í výstavby ISVS , stan
dardizace těchto systémů a řešení bezpečnostní pro
blematik)' ISVS . spolupráce a koordinace v oblasti gc
ograňck ých Informa čních systémů a geoinformačních

potřeb státn í správy ;
- příprava legi sla tivního zázemí a koor dinace tvorby tzv,

základních registru;
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- zajištěn í tvorby komunika č ní infrastruk tury. řešení re
ferenčního sdíleného a bezpečného rozhraní:

- koo rdinace řešení prob lematiky elektronického ob
cho du ;

- podpůrná činnost a spo lupráce při řešení proble mati
ky ve řejných informačních služeb . řešení tzv. portálu
státní správy ;

- činnost v oblasti harmonízace legislat ivy České repub
liky s legislativo u Evropské unie na poli informačních
a komunikačn ích technologii, koordinace projektů SIP
v rámci PHARE, zajišťování účas ti odbo rných kapacit
v orgánech Evropské uníe.

ÚSIS se nepodařilo plnit zejména koordinační funkc i
při realizaci SIP. Krcm č obje kuvntcb důvodů, spočívají

cích v neexistuj ící zákon né úpravě konkr étních práv
a povinností ÚSIS, byly příčinou tohoto stavu nedostat 
ky v jeho činnosti. ÚSIS například:

- nezaj istil. aby nadresortni a mez iresortní informační

systémy byly financová ny v sou ladu s Pravidly pro
financováni ISVS schvá lenými Radou v březnu 1999,
jak mu uložilo usnesení vlády z května 1999;

- uplatňova l standardy státního informačního systému
pouze nepřimc, tj . bezplatným rozesíláním publikací
orgánům státní spr ávy, pořádáním přednášek a semi
n á řů a později i přípravou zákona o ISVS;

- nezaji šťoval financování a efektivní V)1lŽíváIÚ pilotních
projektů z oblastí ISVS, jak mu ukládala Koncepce bu
dování lSVS, schválená usnesením vlády v říjnu 1999;

- do konce roku 2000 nezaji sti l veřejně přístupnou evi
denci požadavků na vytváření, rozvoj a provoz infor 
mačních systémů flua ncova n ýchze státn ího rozpo č tu .

jak mu ulož ila Koncepce budování ISVS;
- nevyprac oval kvalifikované odhady objemů dat , frek

vencí jej ich přenosů. počtů připojovaných sítí a počí 

tačů, provozních a funkčních síťových požadavků. pro
vozních a servisních nároků. Nevypracoval an i návr h
koordinace komunikační infrast ruktury orgánů veřej 

né správy či případného zřízeni účelové orga nizace pro
poskytování společných s luže b. Koncepce budování
ISVS stanovila ÚSIS zmíněné úkoly s termínem plnění

do konce června 2000;
- nespl nil úkol i.zpracova t návrh pravi del využ ívání sítě

Internet orgány veřejné správy především s ohledem
na zajištění bezpečnosti vnit řních sítí" , ulože n)' mu
Koncepci budováni ISVS;

- nezaj i šťoval mezinárodní spoluprácí v oblastí elekt ro
nického obchod u v rozsahu stanoveném v Návrhu zá
kladních opatření pro podporu elektronického obcho
du v České republice. schváleném usnesením vlády
v lednu 2000 ;

- nezajistil v rámci programu PHARE přípravu projektů

na využ ití pomoc i Evropské unie ve sféte elektronické
ho obchodu v Ieg tslativní a tech nické oblas tí. Jediný
projekt .Jnřorma čni demokracie. elektronický obchod
a v ý m ě na dat v rámcí veřej né správy". který ÚSIS na
vr hl k zařazeni do krá tkodob ých priorit tzv. ..přtstupo
včho partnerství", neodpovídal požadavkům Evropské
unie a nebyl přijat k nás lednému umístění do Národní
ho programu PHARE.

zadávání veřej ných zakázek ÚSIS v období let 1998
a 1999 bylo prověřeno NKú v rámci kontrolní akce Č. 991
136 - Hospodaření s majetkem stá tu a s prostředky stá t
ního rozpočtu kapitoly Úřad pro státní informačni sys
tém, kontrolní závěr byl publikován v částce 2 (z 28. 7.
2000) rOČIÚku Vlil Věstníku NKÚ,

Limit celkovýchvýdajů na rok 1999činil 1-1-0,3 mil. Kč.

z toho na řešen í proble matiky počítačového roku 2000
(V2K) bylo rozpočtováno 69,2 mil. Kč.

M iníll tenho financi

Nos nými agendami v oblasti informačních systému
MF jsou: Autom atizovan ý daňový informačn í systém,
Registr daň ových subjektů, Administ rativní reg istr eko
uomíckýc b subjektu. Automatizovaný rozpočtový infbr
mačn í systém a Centrál ní evidence dotaci z rozpočtu.

Vzh ledem k rozsah u pů sobnost i MF má budová ni jeho
ínformačních systémů celoplošný charakter. Tomu také
od povídá složitá organizační struktura zabezpečení in
formačních a komunikačních technologií ministerstva,

Celkové pojetí a realizace ..-ýstavby informačního

systé mu MF, které jsou v porovnáni s ostatn ími orgány
státní správy nadstandardní. umožňuji ministerstvu kro
mě pokryti vlastních potřeb resortu na bízet vybudova
nou kapacitu i j iným úřadům, Tím se MF dostává v oblasti
komunika ční infrastruk tury a p ř í pravy prost řed í pro ko
ordinova ný a hospo dá m )' rozvoj i nformačn ích

a komunikač ních technologií veřejn é správy do předsti 

hu vůči ostatním orgánům. a významn ě tak ptedurčuje

některá koncepčni a technologícká řešení . jež jsou di s
kutován a a připravována v Radě . Jedná se zej ména
o oblas t zpřístupňování základních registrů. o elektro
nickou komuníkaci v rámci veřej né spr ávy a o ř e šení re
ferenčního sdileného a bezpečného rozh ran í. Náklady na
plnění investi čních programů .Poňzení a technická ob
nova informačních a výpočetních systémů MF- a ",V)-
stavba celostát ní komunika č n í sítě (WAN)'· , které se
zmín ě n ých okruhů týkaly nej víc e. či nily v roce 1999
cca 25 I mil. Kč.

Pti zadávání zakázek v oblasti informačních a komu
nikačních tech nologii MF:

- nejméně ve č ty řech případech ncpostupovalc při U7.3

virá ni smluv na dodávky informačních a komunikač

ních technologií v souladu se zákonem o zadávání ve
řcjn ých zakázek a uzavřelo smlouvy bez vy hl ášen! ob
chodní veřejné soutěže. Ve zji š t ě ných případech př i 

tom výše peněž itých závazků v ý razně překroči ly limit
da ný zákonem (v jednotlivých případech činil objem
zakázek-rš.č mil. Kč. 18.8 mil. Kč, 9,6 mil. Kča 7 míl. Kč):

- uzavíralo í desítky dodatků smlU\', které věcně i rozsa
hem měnily původní zadání dila. Celkem bylo v oblasti
informa čn ích a komunikačních technologii v období
rok"U I999 a v I. pololetí 2000 uzavřeno 79 smluv a 72 do
datků ke smlouvám uzavřeným napňk.ladjiž v roce 199-1- .
V n ěkterých případech bylo k jedné smlouvěuzavřeno

vice než 10 dodatků v průběhu několika let
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- vyzv alo jednoho zájemce k podáni nabídky na veřej

nou zakázku i v případech. kdy se nejednalo o specia 
lizovanou zakázku a dodavatelů bylo vice nebo kdy se
nejednalo o částečnou obnovu předmětu původní za
kázky. při níž by zm č na dodavatele přin á š ela odlišné
technické znaky nebo technickou neslučitelnost . popř.

potíže při provozu a ú drž bě . Uvedeným způsobem mi
nisterstvo postupovalo ve 29 přlpadech z výše uve
dených 72 dodatků;

- nevy zvalo vice zájemců k podá ní nabídky i v p řípadech,

kdy předmět zakázky nepožíval ochrany autorského
práva.

Celkové investiční a neinvestič ní výdaje MF do ob
lasti informačních systému v roce 1999 činily téměř

1,2 mld. Kč, z toho investi čn í výdaje na realizaci infor 
mač ních a komunikačních technologií byly téměř 990 mil.
Kč.

M inisterstvo vnura

MV kromě vla stního rozvoje informačních syst ém ů

resortu mělo zajišťovat v rámci realizace SIP úkoly nad
resortního a meziresortního charakteru. zejména :

- přípravu Národního Schengenskéhc i nforma č ní ho sy

sté mu k plnému na pojení na centrum ve Štrasburku:
- spolupráci a součinnost s ostat ními subjekty veřej né

správy v oblasti geografic kých informačních systémů,

včetně vyb udování vzorového pracoviště geografie
kých informačních systémů orgánu veřejn é správy:

- spolupráci a součinnost s dalš ími ústřední mi orgány
v oblasti základ ních regi stru ;

- zpracování návrhu na zřízení ústfcdního personálního
úřadu a ústředn ího vzdě l ávací ho institutu:

- koordinaci a rea lizaci kurzů a školení k problematice po
čítačové a informa č ní gramotnosti ve veřejné správě:

- vypracováni kalkula čn ího vzorce pro výpočet flnan č

nich nákladů na vzděl áván í a zásad kont roly účinnosti

vzd ěl ávacích ak tivit ve veřejné správě;

- vypracov áni krité rii pro financováni vzděláváni v pro
blema t ice SIP v rá mci veřejné správy;

- spolupráci s ost atními subjekty veřej n é správy při ře

šeni konkrétních otázek základních opatřeni na podpo
ru rozvoje elektronického obcho du v České republi ce:

- realizaci pot řebn é ho vybavení v oblasti informačních
a komunikačních technologii pro zahájení činnosti kraj
ských úřadu"

V rámci real izace SIP mělo dále zajišťovat úkoly me
todického a ř ídíc í ho charak teru ve vzta hu k okresním úřa

dum. Jednalo se napřiklad o úkoly:

- zabezpečeni projektu ..Rei nženýri ng veřej n é sprá vy"
a uplatnění jeho výstupů v praxi, včet ně spolupráce
s dalšími ústředními orgány v oblasti metainforma čních

syst ém ů ve řej né sp rávy;

- zabezpečeni návrhu změny postaveni útvaru in forma
tiky na o kresních úřadech a p ř ípravy me todiky
a postupů řízení t ě ch to útvarů ;

- souči nnost s ostatními subjekt)' veřejné spr ávy při ře

šení problematiky veřejných informačních systémů,

včetně otázky realizovatelnosti tzv. kontaktn ích míst :
- podporu rozvoje centrálně garantovanýc h projektů na

okresníc h úřadech (spisová slu žba , redistribuční re 
gistr obyvatel. ev ide nce nem ov ítosu státu včetně evi
dence l esů) ;

- účasl na řešení a využití pilotních projektů l. oblasti
ISVS reali zova ných na okresních úřadech a ově řeni .fn
te ruetizace" vyb raných procesů výkonu stá tní sp rávy
a sam ospr ávy;

- vyp racovan í met odiky bezpeč n ých datových a infor
mačních systé mu - vzorové bezpečnostní směrnice pro
okresní úřady.

MV nepodporovalo rozvoj centrálně garantovaných
projektů informačních systému na okres níc h úřadech .

Nap ř íklad projekt "Spisová služba", j ehož první verze
vznikla v řijnu 1993 a který je dále aktualizován s tím, že
jde o nosný projekt informatizace okresních úřadů . byl
v kontrolovan ém období používán POUl..c na 12 okresních
úřadech a magistrátech. Ze 16 okresních úřadů zařaze

ných do této kont ro lní akce pouze jeden okresní úřad

v kontrolovaném obdobi používa l zm íně ný informační

sys tém a dva ok res ní úřady' jej pou žív aly pouze po urč i 

tou dobu. Z vyjádřeni kontrolovaných okresních úřadů

vypl ýv á, že informační systém " Spiso\'á sl užba" mě l

vzhledem k možnostem okresn ích ú řadů nep řim ě řen é ná
roky na výkonnost hardwaru. byl považová n za organi
začně slož it), a finančně n ákladný a v poslednich třech

letech nebyla zabezpečována j eho centrální podpora.

MV v kont rolovan ém obdob í nespol up racovalo
s ÚSIS v oblasti geografických informačníc h systémů
a prací na standardiza čních projektech se neúčastnilo .

V roce 1994 zajistilo pro okresní úřady zpracování studie
.Jnforma čnl sys té m okresních úřadů - geografick ýsub
systém okresn ího úřadu" . v roce 1997 ji aktualizovalo
vydá n ím katalogu j ednotně definovan ých vrst ev geo
gra fického informačního systému okresního úřadu. MV
neprov ád ělo u okresních úřadů ko ntrolu a me todick ý
dohled nad zavádě n ím tohoto projektu. V době ukončeni

kontroly byl zmí n ěn ý materiál pro ok resní úřady základ
ním metodickým materiálem pro ř ešen í vedené problema
tiky

MV nevypracovalo z ávazné poky ny ani da lš í mate
riály ke sjednocen í aktivit souv isejících s budován ím
ISVS na úrovni okresníc h úřadů . Úko ly SI P týkají c í se
postaven í a náplně č innosti útvarů informatiky v územ
ních orgánech veřejné sp ráv)" MV do doby ukončení

kontroly nespl níto . K řešen ! uveden ép rob lematiky zří

dílo pracovní týmy. jej íchž činnost spočívala především

v pořádání seminářů, porad a konzultací . bez přijímání

z ávaznýc h ter mínovaných úkolů a ř e ši telsk ý ch povin
nos tí.

MV nemě lo v době kontroly k dispozici dostatečné
údaje o svých informačních a komunikačních techn olo
giích nezbytné pro řízení a rozvoj infonnačních systémů

(nap ř íklad o vybaveni pracovních sta nic softwa rem,
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o počtu uživatelských licencí , o počtu používaných dru
hů tiskáren). Více než po lovina ze tří tisíc osobních počí

tačů ministerstva byla zastaralá, cca -1-0 % pracovních
stanic nebylo připojeno k resortní intranetové síti. Uve
deným skutečnostem odpovídala i rozd íl ná úroveň soft
warového vybavení.

Při zadáváni veřejných za káze k MV,' n ěkterých pří

padech dělilo objednávky' stejného nebo sro vnatelného
druhu od stejného dodavatele tak , aby výše jednotlí 
vých pen ě ž i tých závazků nepřesahovaly limity stanove 
né pro vy žádá ni si nab ídl")' alespoň od tří zájemců . Veřej

né zakázky pak realizovalo přímým zadáním jednomu zá
jemci.~apříblad :

- dodávk u tone ru a cartndžt do t iskáren, v celkovém fi 
nančním objemu cca 1. 1 mil. Kč, rozdělilo na II zaká
zek uzavřených se stejnou firmou v období červen až
list opad 1999 ;

- dodávku 31 kusů pevn ých disků do osobníc h počíta

čů , v celkové ceně 288 770 Kč, rozdělilo na t ři zakázky
uzavřené se stej nou firmou v říjnu 1999 ;

- zakázku v celkové výší peněžitého závazku 107 294 Kč

rozdělilo na dvě zakázky uzavřené se stej nou obchod
ní společností v červnu a červenci 1999.

V n ě kterých případech MV poru šilo záko n o zadává ní
veřej ných zak áze k tím, že vyzvalo jednoho zájemce k po
dá ní nabídky' na veřejnou zakázku i tehdy', kdy se nejed
na lo o specia lizova nou zakázku a dodavatelů bylo více.
Takt o postupovalo například :

- při uzavření kupni smlouvy na dod ávkužo kusů termi
nálo vých serverů, v celkové v)'~i peněžitého záva zku
U mil. Kč;

- pří uzavření smlouvy na nak up 57 kusů směrovačů

CISCO, v celkové vý ši cca -1-,5 mil. Kč;

- při uzavření dvou kupních smluv na dodávku datových
serverů Hewlet Packard, u nichž výše peněži t ého zá
vazku činila v prvním případě 2.9 mil. Kč a ve dru hém
případě 1.9 mil. Kč.

MV nevyhla silo ve třech případech výzvu více zá
jemcům k podání nab ídky i te hdy, kdy předmět zak ázky
nepo žíval ochrany aut orského práva a výše celkového
peněžitého závazku převyšovaly 100 tis . Kč. MV nedo
ložilo, že dodavatelé j sou autorem softwa ru, který po žívá
ochrany autorského zákona.

V roce 1999 vynaložilo MV na obnovu informačních

a komunikačních technologii 135,1 rnil. Kč.

Mínisters...-cpráce a sociáln ích věc!

V resortu MPSV pracuje několik počíta čových sítí
různ é výkonnostní úrovně. kte ré jsou částečně komuni 
kačně propojené. Sítě jsou vybaveny apli kacemi pro ří

zení úřadu, elekt ronickou poštou. informačními službami
Internetu a Int ranetu a službami pro výkon administrati
vy. MPSV se prací na realizaci SIP účast nilo od samého
po č átku. Základn í teze rozvoje ISVS . kte ré se staly vý
chodiskem pro vytvořen í Kon cepce budování IS VS ,

vznikly ve spo lupráci MPSV, MV a MF jako prot iváha
k původní koncepci centralizovaného st átního iuforma č

ní ho sys tému prosazované do roku 1998 ÚSIS . MPSV
spo lupracovalo i na vypracování Akčního plánu a účast

nilo se pra cí v expertníc h skupinách Rady.

:MPSV zapracova lo zásady Koncepce budování ISVS
do materiál u "Resortní koordinace info rmatiky" . Úkoly
integrace ISVS a přiblížen í veřejné správy občanům byly
realizovány průbě žn ě zejména v ob lasti stá tní soci ální
podpory. :MPSV vytvořilo celostátní čí sel ník adresních
mís t a j e spo lunositelem úkolu Akčního plánu vytvořit

nový regist r obyvatel, který bude sjednocovat ev ide nci
adres a klientů státní sociá lní podpory s obdobnými údaj i
z evide nce obyvatel MV

Jedním z nejvýznamn ějších i nformačních systémů

MPSV je informační systé m st átní soc iá lní podpory. Je
budován od roku 1995 a v červenc i 2000 zahrnoval pra
coviště na okresních úřadech, včetně cca 380 kon takt 
ních mtst v celé repu blice. Informační systém státní so
ciální podpory vytvořila , dodala a spravuje obc hodní fir
ma na základě dvou rámcových smluv. které s ní MPSV
uzavřelo v letech 1995 a 1996 jako s generálním dodava
telem . Obchodní společnost byla vybrána ve výbě rovém

řízení v roce 1994. Na základ ě zmí ně ný ch sml uv byly uza
vír ány d íl č í obchodní smlouvy a dodatky na konkrétní
dodávky (údržba a rozvoj aplikačního p rogramového
vy-bavení. dodávky a údržba licenčního programového
vy baveni, školení k programovému vybavení , dodávky
technického vy-bavení, upgrade systému a sítě WAN).
Generální dodavate l zajišťoval plnění za kázek prostřed

nictvím autorizov an ých firem. V roce 1999 bylo uzavře

no 29 dílčích smluv a dodatků. v celkové hodnotě cca
269 mi l. Kč, k datu I . 8. 2000 bylo uvedeným způsobem

uzavřeno da lších 17 dílčích smluv a dodatků , v celkové
hodnotě cca 251 mi l. Kč. to však již v době . kdy ÚSIS
zpracoval a dis tribuoval nové sta nda rdy státní ho mfor
mační ho systému ČR. Jimi byl původní sta ndard .Po
stup a náležit ostí výv oje a provezu informačních systé
mů státní správy" , který definoval pojem systémového
in tegrátora (v p ředm ě tn ý ch r ámcových smlouvách cge 
nerální dodavatel"), nah razen ..Standardem pro náleží
tosti životního cyklu informačního systému" , který do
davatelskou pro blematiku budování informačních sys
témů aktualizoval.

MPSV vynaložilo v roce 1999 z rozpo č tových pro
středků resortu na budová ni a rozvoj informačních a
komunika čních technologii vlast ního úřadu ce lkem
338 mi l. Kč. z toho téměř 290 mi l. Kč bylo vynaloženo
na zabezpečení a rozvoj informačního systému stá tní
soc iální podpory.

Ministen...'u škclstvI, mládeže a tělovýchoV)'

Datové propojení jednotlivých pracovtšť MŠMT
v Praze nebylo řešeno efektivně a hospodárně. Připojení

počítačů na pracovištích ministerstva mimo hlavní bu
dovy v Karmelitsk é ulici bylo zajišťov á no z hlediska v)'
konnostnich parametru spojení nerovnom ěrn ě. Vedle
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použití mikrovlnn ýchpojítek (přenosová rychlost 8 Mbit/s)
používalo MŠMT i modemy a p řipojen í komutovanou lin
kou. MŠMT nevyužívalo kapacit FINet-MAN , resp, Gov
Bone vybudovan ých MF a umo žňuj ících mj. i hlasové
spojení ústředních orgánů státní správ)'.

Na MŠMT bylo za účelem realizace SIP rozpracová
no pět usnesení vlády formou tzv. intim átů. Jejic h úče

lem bylo konkretizovat plnění odpovídajících úkolů rea
li zace SIP a Koncepce budová ní ISVS v pod mínkách
MŠMT. Jednalo se zejména o plnění těchto úkolů :

- spolupráce při zabezpečová ni evropsk ého projektu
QUANTUM pro Českou repub liku - real izace vysoko
rychlostn í sítě TE N- l 55 pro vysok é školy a výzkumn á
pracovi š tě ;

- spolupráce pří naplňování oblasti j ednotlivých rámco
vě navržených výukový ch modulů včetně zohledněni

Internetu jako nástroj e vzdělávání ;

- rozpracováni Koncepce SIP ve vzdě lá ván í do harmo
nogramů pro roky 200 I až 2003 ;

- promilnutí nákladů na realizací Koncepce SIP ve vzdě

lávání do rozpočtů př í slušných rozpočtových kapitol
formou závazných ukazate lů státního rozpočtu v letech
200 1až 2003;

- spolupráce na aktualizaci Katalogu praci (zavedení
funkce koordinátora pro informa ční a kornuruka ční tech
nologie v oblas ti školství a systé mového knihovní 
ka-konzultanta informačních a komunikačních techno
logii v oblasti knihovrucrvt) :

- př ípravy nove ly školského zákona - kodifikace posta
vení školních knihoven a i nformačních center;

- realizace vzdě l á vacích programůEDU;
- realizace programu .Jnternet ízace" škol.

V rámci reali zace SIP MŠMT neuzav řelo žádnou
smlouvu, Byly zpracovány pou ze prvo tní projektové do
kume nt)', které jsou součásti programu ,.I nformační gra
motnost", defi novaného v Koncepci SIP ve vzd ěl áv án í .

Rozpočtové výdaje nebyly sledovány v dalším analytic
kém členění polo žek rozpočtové skladby eviduj ícím sa
mostatně nák lady v oblasti SIP, a to s odůvodněním, že
SIP neni zá vazným ukazatelem státního rozpočtu , Z toho
důvodu MŠMT neved lo ani podrobnějš í analytické č t e 

nčn í položek rozpočtové skladby a účetnictví umožňuji

cí samostatnou evidenci nákladu na realizaci SIP v oblast i
náku pu kni h a da lšího vzdělávání pracovník ů .

Plnění úkolů SIP a Koncepce budováni ISVS nebylo
ze strany MŠMT vždy dosta tečné , Nap ř tklad :

- úkol " Vypracováni n ávrhu metodiky pro doporučený

postup obcí a j ej ich případné finanční zabezpečen i při

vyrv ářeul podmínek obcí pro realizaci informačních

a komunikačních technologii ve školách a knihovnách"
nezačalo k datu ukončení kontroly řešit ;

- úkolu ..Naplňov ánt oblasti jednotlivých rámcově navr 
žených v ýukov ých modulu ve spolup ráci s přis lušnýmí

vzdělávacími institucemi" a .Zohlcdn čnl Intcmctujako
nás troje vzdě lávání" se účastnilo pouze formou zástup
ce v Radě a v Odborné pracovn í skupině Rady. další
akti vity nevyvíje lo;

- k plnění úkolů ..Promítnutí nákladů na reali zaci Kon
cepce SIP ve vzdělávání ve formč závazných ukazatelů

do rozpočtu př íslušných rozpočtových kapitol v letech
2001 až 200 3·' a ..Úprava Přílohy Č , I nař ízení vlád y
Č, 25111992 Sb.. Katalog prací" nepředložilo kontrolu
j ícím NKÚ žádné konkrétní doklady. pop ř. podklady;

- k úkolům týkajiclm se pos tave ní školních kn ihovních
a informačních center v novele školského zákona , za
vede ní zákonné povinnosti sběru a zveřej ň ová ni sta 
t ist íck ých dat o dostupnosti informačních a komuni
kačních technologií ve vzdělává ní, zakotveni cílené
podpory vzd ě lává ni k informační gramotnosti v daňo

vých zákonech a dal ším úkolům, j ej ichž termín plnění

byl Koncepcí SIP ve vzdělávání stanovenjako průběž

ný, definovalo nový termin plnění do konce roku 2001.
O plnění uvedených úkolů nepřcdlo žt lo kontroluj ícím
NKÚ žádné konkrétn í doklady.

MŠMT nesplnilo v roce 2000 terminy tj-kající se roz
pracován í Koncepce SIP ve vzdě lá v á ni . Z tohoto d ůvo

du ani nepožádalo k datu ukončeni kontroly o uvolněni

účelově v ázan ých finančních prost ředků ve výší 8 míl.
Kč, které byly v roce 2000 určeny v kapitole Všeobecná
pokladní správa na rea lizací Koncepce SIP ve vzdělává

ní. MŠMT k datu ukončení kontro ly nezř ídilo a neusta
vilo koordinační centrum,

MŠMT nepostupovalo při nákupech a dalším vyu ži
tí softwaru vždy hospodárně a v někol ika případech po
řídilo majetek. kt erý nemohl být na stávaj ících počíta

čích používán. Např iklad:

- pořídilo tzv. krabicov ýsoftware v ceně cca 1..(.0 tis. Kč.

který nebylo možné instalovat na použ ívan épo číta če

z d ůvodu , že jejích typ č i výkonnostn í parametry ne
odpov ída ly požadavkům na insta lací a provoz na kou
pcných programů, T)' j sou uváděny do řádné ho pro
vozu na nově zakoupených počítačích , vesměs však
j iž v době, kdy aktuální cena tě chto program ů je nižší,
než byla v době jejích nákupu;

- zakoupilo 15 kusů tiskáren GDI OK IPAGE 6W, v ceně

celkem cca 120 tis .Kč, k jejichž bezproblémovému pro
voz u bylo nutné nai nstalovat do počítačů ovládač.

příslušné počítače však neměly dostatečnou kapacit u
paměti . pepř . nesplňovaly dal ší podmínky takových
instalaci.

Celkové vý daje MŠMT ze státního rozpočtu v roce
1999 na zabezpečení informa čních a komuníkačních tech
nologií pro potřebu tohoto ústředn ího orgánu byl}'
12.8 mil, Kč,

Ministerstvo kultury

Stěžejnímiúkoly MK při realizaci SIP byly zej ména:

- spolupráce ph zpracování návrhu projektů pro zpřístup

něm veřejných informací ze základních registrů a dalších
ISVS veřejnost i pomocí Interne tu;

- příprava zákona o veřejných knihovnicí,...ých a informa č 

ních službách, transformace kni hoven do veřejnopráv

ních institucí ;
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- spo lup ráce při zpracování návrh u metodi k)' pro dopo
ručen)' post up obcí a jejich případné finanční zabezpe
čení při vytváření podmínek obcí pro realizaci infor
mačních a komunikačních technol ogií ve školách
a knihovnách;

- zabezpe č eni a realizace programu ..Veřejné informační

služby kn ihoven".

Na MK neexistovala ce lop loš ná počítačová síť .

Vzhledem k ukončení pronájmu k 3L L 200 I nebylo do
časné pracoviště datově propojeno s centrální budovou,
V centrál ní budově mínisterstva byly na Internet připo

jeny všec hny pracovní stanice, Informační system mi
nisterstva zabezpečovalo oddčlení informatiky. správa
sít ě byla zaji štěna smluvně, MK nemélo vytvo řenu re
sortní st ra tegii a koncepci výs tavby i n forma č ních

a komunikačních technologií a nemělc zpracovánu kon 
cepc i dalšího vzdělávání pracovník ů v teto oblasti.

Koncepce budován í ISVS definuje veřejné kn ihovny
jako přístupová místa k ve řejn ým údajům produkova
ným veřejnou správou, MK bylo do konce roku 1999
gestorem dotačního programu "Regionální informa ční

služby kni hoven", v jehož rámci zaji šťovalo účelové do
tace projektům ..intemeuzace'' veřejn ých knihoven při

hl ášených a přijatých do programu "Regionální informač
ní služby knihoven". K lomu získávalo účelově vázané
finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná po
kladní správa, které následně k tomu zřízená komise roz
dělovala přijatým projektům, V roce 1999 bylo přihlá

šeno 297 projektů v celkové výši cca 82 mi l. Kč, vybr áno
bylo 189 projektů. na jejichž realizaci bylo rozděleno té
měř 31 mil. Kč, V souladu s Koncepcí budován í ISVS ini
cioval úsrs v roce 2000 roz š í řen í programu "Regionální
informa č n í služby kn ihoven" na program "Veřej né infor
mační služby knihoven" . Program ..Veřejné informa čn í

služby knihoven" je zaměřen na projekty, v nich žj e řeše

na reálná nabídka tzv. asistovaných služeb . tedy zpří 

stupnění veřej ných i nformačních služeb tam, kde nej sou
standardní podmínky pro využ ívání Intern etu, Úkoly re
alizace programu ,.Veřejné informačni služby knihoven"
nebyly k datu ukončení kontroly plněny. Účelově váza 
né fiua n č ni prostředky na rea lizaci toho to progra mu
\' roce 2000 ve v ý š í 30 mil. Kč byly z kap itoly Všeobec ná
pokladní správa převedenydo rozpočtové kapitoly MK
v září 2000 . program nebyl za hájen v plánovaném rozsa
hu a přístup k datům v registrech nebyl zaji š t ě n .

Návrh zákonao veřej ných knihovnick..rých a informač

níc h službách MK předložilov srpnu 2000 k projednání
ve vládě . Zároveň nav rh lo posunu tí předpokládaného

terminu přijeti zákona cca o jeden rok na leden 2002 ,

lIL Vyhodnocení

Na návrh \"Iád)'ČR byl koncem roku 1996 schv álen
zákon, na základě kterého n :nikI ústředníorgán státní
správ)' s celostátní působnostíve věcech státního infor
mačního systému - ÚSIS . Na tento úřad přešla působ-

nost Ministerstva hospodá řství v této oblast i a úřad měl

mít rozhodující roli při prosazovánl koncepce státního
informačníhosystému. v četn ě zabezpečení jednotné in
formační politik)' ve státní správě. O ěekávánřÚSlS ne
naplnil. a to zčást i i proto, že vymezení jeho prév a pevěn

ností nebylo upraveno zvt áštefm zákonem. a úřad tak
neměl potřebnoup ravomoc k prosazován! a koordinaci
jednotné politik)' při budcv áu! informačních systému
státu. Ani jednotlivé úkoly, které mu b)'ly následně uklá
dány vládou, však ÚSIS neplnil vždy dostatečně,

V roce 1998 vl áda ustavila svůj poradní orgán Radu
\-"Iády ČR pro st átní informačnípolitiku. Pověřila ji pře
devšřm sledováním, vyhedneccvéním a koo rdinováním
prací při realizaci SIP a z á rove ň ji zmocnila k projedná
"'ání a předkládání návrhů strateglckýc b dokumentu
a koncepčních záměru. ÚSIS plnil podle statutu Rad)'
funkci jejího sekreta riátu.

Realizace SIP byla založena na více než JOO úko
lech. postupně ukládaných vládou. Plnění těchto úkolů.

jak v rámci jednot livých resortů, tak i úkolů nadresort
ních, nebylo dostatečně koordinováno. Sjednocující ro li
lo' tomto směru nesehrál ani ÚSIS, ani Rada. zaté to situ
ace jednotlivá ministerstva řešila úkoly sOU\'isející se
zaváděním projektů SIP samostatně. bez potřebnéspo
lupráce a koordínace. Řada projektů byla zahájena
a realízcvána bez projednání '" Radě a bez souhlasu ÚSIS.

Zásadní pilotní projekt),z oblast i ISVS neb)'ly úspěš

ně dokončen)', případně b)'lo jejich řešenízastaveno se
zd ůvodněním nedostatku finančních prostředků. Dílčí

výstedky nepřineslyoček ávaný efekt a neb)'ly zpravid la
dále "·)"llŽity.

S"'oji koordinační roli při prosezovéni a naplňování

SIP nese hrálo ani MV vůči okresním úřadům.

Základním řídicím nástrojem k zabezpe čení a pro
sazení pot řeb při bu dování ISV S je vedle financováni
také standardizace. ÚSlS sícezpraccval v prosinci 1999
..Stand ar d)' státního ínformačního systému České re
publiky", t)' všakneb)"lyprojednány Radou, neb)')y schvá
leny vládou a nebyla st anovena povinnost je dodržovat.
ÚSIS potřebná jednání neínicíoval a standardy nebyly
k přimému testováni ISVS používány.

Kont rolované osoby při pořizo\"áníhmotného a ne
hm otného majetku pro realizaci SlP neposmpcvaly vždy
podle zákona o z..dáv ání veřejných zakázek; t)10 zakáz
k)' b)'ly zadádn~" bez ,,)'hlášcní veřejn é obchodní soutě
že, případně bez "j"Z\)' více zájemcům. V této sou\islosti
je nutné upozornit na skutečnost, že p ředevš ím minia
terstva, která dísponcvaía značnýmobjemem rozpočto

"j'ch prostředkůurčenýmna zabezpečení SIP a zadávala
objemově"jznamné zakázky, volila ve velkém počtu pří

padů takový postup, že rozdělovala zakázky, popř. zadá
vale zakázky jednomu zájemci, s cílem uZllvřít smlouvu
bez vyhlášení veřejné obchodní soutěže nebo bez podání
loj -lVY vice zájemcům.


