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ISSS, Hradec Králové

Milníky vzniku NAKIT, s. p.
USNESENÍ VLÁDY č. 1065 ze dne 21. prosince 2015
• schválen návrh na založení státního podniku Národní
agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
• odborný subjekt Ministerstva vnitra ČR

ODĲVODNĚNÍ: Potīeba státu zajistit strategický, koncepční
a koordinovaný rozvoj neveīejných telekomunikačních sítí
provozovaných veīejnoprávními subjekty
ÚKOLY:
• zmapování existující síťové infrastruktury ve vlastnictví státu
• monitoring potīeb subjektĳ veīejné správy a samosprávy
• definice strategie rozvoje a architektury neveīejných
telekomunikačních sítí
• věcně-technická koordinace konkrétních krokĳ k realizaci
výstavby a rozvoje těchto sítí
2/8

ZŮLOŽENÍ SPOLEČNOSTI
1. ledna 2016
ZŮHÁJENÍ ČINNOSTI
1. bīezna 2016
SLOUČENÍ S ČESKÁ POŠTŮ, s. p.,
Odštěpný závod ICT služby
druhá polovina roku 2016

Hlavní pilíře činností NAKIT
MŮPOVÁNÍ

STRATEGIE

PROVOZ

ARCHITEKTURA

REALIZACE
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Mapování

Strategie

•

•

•

•

Mapování potīeb veīejné správy z pohledu
ICT a pīipravovaných strategií
služeb,

•

Mapování nákladĳ a zdrojĳ pro zajištění
ICT služeb, technologií a infrastruktury

•

Mapování
využívaných
technologií a infrastruktury

ICT
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Definování strategií rozvoje ICT služeb,
technologií a infrastruktury
Ůktualizování strategií rozvoje ICT služeb,
technologií a infrastruktury
Monitorování plnění schválených strategií ICT
infrastruktury a technologií

Architektura

Realizace

•

•

•
•

Tvorba architektury ICT infrastruktury
a technologií v kontextu schválených
strategií

•

Monitoring a analýza možnosti koordinace
pīi rozvoji a výstavbě ICT technologií
a infrastruktury
Metodika a standardizace ICT infrastruktury
a technologií

Optimalizace výstavby ICT technologií
a infrastruktury
Realizace výstavby ICT technologií
a infrastruktury

Provoz
•
•
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Optimalizace provozu ICT technologií
a infrastruktury
Provoz ICT technologií a infrastruktury

Nejbližší cíle a výstupy
•

•
•
•
•
•

Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací
složek IZS pro následujících 10 let

Strategie nákupu služeb KIVS 2016-2020

•
•

Strategie zajištění hlasových a datových služeb
pro potīeby MV
Opatīení ke snížení provozních a investičních
nákladĳ MV
Metodika a standardy rozvoje ICT infrastruktury
Inovačí centrum zavádění nových technologií
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Sloučení ČP o. z. ICT a NAKIT
Zajištění kontinuity provozu ICT služeb v
novém podniku

Přínosy NAKIT pro urychlení rozvoje NGA
•
•
•
•

Zmapování potīeb veīejné správy povede k identifikaci prioritních oblastí rozvoje z pohledu OVM
Jasně definovaná strategie rozvoje pīispěje ke zlepšení business casĳ soukromých investorĳ
Metodika a standardy rozvoje sítí budou k dispozici zástupcĳm veīejné správy a umožní
standardizovanou komunitní výstavbu
Princip sdílení bude aplikován ve všech činnostech NAKIT a umožní využívání alternativních provozních a
investičních modelĳ

7/8

Děkuji
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