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Jaká byla výchozí situace
•

Dne 6. listopadu 2014 byl ve Sbírce zákonů (částka 99) publikován zákon
č. 234/2014 Sb., o státní službě.

•

ISoSS je zřízen ze zákona jako IS veřejné správy, jehož účelem je
vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby
a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a činění
některých úkonů podle tohoto zákona (§ 180).

•

Správcem ISoSS je ze zákona definováno Ministerstvo vnitra.

•

Implementace zákona je v rámci MV v kompetenci sekce pro státní
službu.

„Tak jsme se konečně dočkali.“

Připravujeme se na projekt
•

Ministerstvo vnitra, resp. náměstek MV pro řízení sekce IKT zahájil přípravu
projektu „I. etapa budování Informačního systému o státní službě
(ISoSS)“.

•

Důležitost a priorita projektu pro MV je dána jeho povinností:

•

•

naplnit zákonná ustanovení dle zákona č. 234/2014 Sb.,

•

podpořit průběh implementace zákona,

•

vybudovat silný a odolný IS s potenciálem dalšího rozvoje.

Úkol realizace ISoSS je v rámci Ministerstva vnitra uložen řediteli odboru
a provozu EKIS v úzké spolupráci s odborem eGovernmentu, sekcí pro
státní službu a dalšími odbory MV.

Připravujeme se na projekt 2
Přípravný realizační tým v 11–12/2014 připravil:
•

procesní analýzu a navrhl ICT podporu činností v souladu se zákonem,

•

projektový záměr na realizaci „I. etapy budování ISoSS“ včetně cíle
a hlavních výstupů projektu,

•

informaci do vlády

•

a identifikoval:
–

sekci pro státní službu (vnitřního zákazníka) jako svého klíčového
metodického partnera a partnera pro koordinaci náběhu provozu,

–

správní úřady (vnějšího zákazníka) jako uživatele a partnery při
úpravě jejich HR systémů.
„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo
a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit
touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
Antoine de Saint-Exupéry

Cíl projektu
•

Informační systém o státní službě (ISoSS) pro podporu rozhodovacích
a výkonných procesů stanovených zákonem č. 234/2014 Sb. pro oblast:
•

Rejstříku státních zaměstnanců

•

Evidence obsazovaných služebních míst

•

Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku

•

Evidence uskutečněných úřednických zkoušek

Bude na úrovni správních úřadů a sekce pro státní službu MV
zprovozněn k 1. 7. 2015.

Zabezpečení a zahájení realizace
•

Dodavatel realizace ISoSS

•

•

•

Česká pošta, odštěpný závod ICT
služby, smluvní partner MV pro
podporu a rozvoj EKIS MV

Realizační tým je složen ze zam.
•

odboru provozu a rozvoje EKIS,

•

sekce pro státní službu,

•

dodavatele,

•

odboru eGovernmentu,

•

dalších IT odborů.

Rozšířený realizační tým
•

ICT kontaktní osoby jmenované
správními úřady.

Harmonogram projektu
•

•

Fáze 1 – Příprava projektu
o Zahájení projektu

22. 1. 2015

o Dokončení definice projektu

30. 1. 2015

Fáze 2 – Analýza a návrh
o Zahájení přípravy cílového konceptu
o Dokončení cílového konceptu

•

2. 2. 2015
16. 3. 2015

Fáze 3 – Realizace a ověření
produktivního provozu

•

Fáze 4 – Akceptace a příprava

•

Fáze 5 – Zahájení produktivního provozu
a zvýšená podpora

17. 3. – 15. 5. 2015
16. 5. – 30. 6. 2015
1. 7. – 30. 9. 2015

Návrh řešení – architektura
•

Logické rozdělení jednotlivých částí ISoSS
•

funkční jádro s komponentami (realizováno v SAP) – ISoSS SAP

•

Middleware, který zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými subsystémy
i externími sys – rozhraní na externí HR systémy správních úřadů

•

portál – ISoSS Portal

Zapojení správních úřadů
•

Naplnění účelu projektu „I. etapy budování ISoSS“ po zahájení
produktivního provozu jsou závislé na zapojení správních úřadů.

•

Ministerstvo vnitra požádalo správní úřady o jmenování ICT kontaktních
osob.

•

Semináře k metodickému a technickému řešení (první je plánováno na
23. 4. 2015).

•

Probíhá příprava technického manuálu pro nastavení HR systémů
správních úřadů.

Komunikace k projektu ISoSS
•

Umístění informačních stránek k ISoSS na www stránky MV

•

Zřízení e-mailu isoss.ekis@mvcr.cz

•

Založení domény isoss.cz

Story s registracemi
•

Ministerstvo vnitra ČR musí zajistit následující úkony:

o Registrace agendy dle zákona 234/2014 Sb., o státní službě,
v registru práv a povinností (RPP) – zajišťuje sekce pro státní službu
o Přihlášení MV ČR k výkonu této agendy
o Registrace ISoSS jako informačního
v Informačním systému o ISVS

systému

veřejné

správy

o Registrace ISoSS jako AIS vůči správě základních registrů (získání
certifikátů pro testovací a produkční prostředí)

Děkuji vám za pozornost

