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Agenda
• Naše klí ové kompetence
• Úvaha o Úplném elektronickém podání
•

ešení Software60ě

Software602 a.s. neud luje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských d l ani jiná práva duševního vlastnictví .

Naše klí ové kompetence
… sm rem k eIDŘS

Software602 a.s. neud luje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských d l ani jiná práva duševního vlastnictví .

Zpracování digitálních dokumentů
a dokladů s právním ú inkem v R i
v lenských zemích EU na desktopu,
tabletu i telefonu.
Software602 a.s.

Dlouhodobá archivace digitálního
obsahu (dokladů, dokumentů,
datových zpráv, webových stránek,
zvuku i obrazu) na kterém
zákazníkům záleží.

Software602 a.s.

Digitalizace procesů s využitím
aplika ního workflow chytrých
formulá ů nad daty a dokumenty
v kancelá i, doma i v terénu.

Klientské portály s dynamickými
formulá ovými aplikacemi
a dův ryhodnou evropskou
elektronickou identitou ob ana
i podnikatele.
Software602 a.s.

Úvaha
o Úplném elektronickém
podání

Software602 a.s. neud luje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských d l ani jiná práva duševního vlastnictví .

Úvaha o Úplném elektronickém podání
▪ Podstatou Úplného elektronického podání je, že je

ÚPLN ELEKTRONICKÉ
▪ Co to znamená?
▪ Výsledky podání musím být schopen dodat klientovi ELEKTRONICKY
(v listinné podob pouze na výslovné p ání klienta)
▪ Musím tedy být schopen jednozna n identifikovat klienta


na základ datové schránky



na základ kvalifikovaného elektronického podpisu



… a další identity podle eIDŘS … až … budou … k dispozici

▪ Na základ nerespektování této premisy se neustále eší:
▪ jak Úplné elektronické podání zp ístupnit i t m, kte í nemohou elektronicky
komunikovat
▪ jak dostat Úplné elektronické podání na papír (tzv. ePapír)
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Úvaha o Úplném elektronickém podání
▪ Podstatou Úplného elektronického podání je, že je srozumitelné a tedy

SEKVEN NÍ v ase
▪ Co to znamená?
▪ klientovi nevadí, že bude vy izovat Úplné elektronické podání postupn
(jsme na to všichni zvyklí z mailové komunikace)
▪ klient p ivítá, že bude ešit ur ité ásti Úplného elektronického podání až
v okamžiku, kdy jsou tyto ásti relevantní
▪ klient uvítá, že bude elektronicky vyzván k ešení životní situace

▪ Na základ nerespektování této premisy se neustále eší:
▪ jak mohutné musí být zpracování agendy Úplného elektronického podání
▪ tedy jaké životní situace spolu souvisí a „musí“ být zpracovány v rámci jedné
agendy Úplného elektronického podání
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Úvaha o Úplném elektronickém podání
▪ Podstatou Úplného elektronického podání je, že je

ŘKTIVITŘ na stran ú adu
▪ Co to znamená?
▪ Klient se nestará o ásti Úplného elektronického podání, které jsou iniciovány
jinou životní situací a které ú ad zná
▪ Klient se stará pouze o životní situace, o kterých ú ad nic neví

▪ P íklady:
▪ zm na trvalého pobytu (ob an se prost chce p est hovat)
▪ sňatek (ob an se chce prost oženit/vdát)
▪ p ihlášení/odhlášení vozidla (ob an chce prost koupit/prodat auto)
▪ ztráta dokladu (ob an musí státu nahlásit, že ztratil svůj doklad)
▪ žádost o nový doklad (ob an chce prost chytat ryby)
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Úvaha o Úplném elektronickém podání
▪ Podstatou Úplného elektronického podání je, že je

ŘKTIVITŘ na stran ú adu
▪ Co to znamená pro ú ad?
▪ Ú ad aktivn eší životní situace, které vynucuje stát, protože nastala zm na,
o které ú ad ví, a ob an má v souvislosti s touto zm nou ur ité povinnosti,
o kterých ú ad také ví
▪ Iniciátorem této aktivity je zm na referen ních údajů v ZR nebo v interních
evidencích ú adu

▪ P íklady:
▪ zm na trvalého pobytu - ú ad chce od ob ana nahlásit zm nu trvalého pobytu na
SSZ, na zdravotní pojišťovnu, aby na nové adrese ob an platit odpady apod.
▪ sňatek - ú ad chce, aby si ob an zm nil ob anský průkaz, aby nahlásil zm nu
stavu na p íslušné OVM, aby se p epo ítala minimální životní úroveň rodiny a
podle toho se nabídlo erpání dávek
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Úvaha o Úplném elektronickém podání - shrnutí
▪ ÚPLN ELEKTRONICKÉ
▪ budovat Úplné elektronické podání pouze s legislativn správnou elektronickou
komunikací


oprávn ná osoba datové schránky



emailová adresa, na kterou je vázán kvalifikovaný certifikát



podle eIDAS

▪ SEKVEN NÍ v ase
▪ nesmí se ešit všechny související životní situace najednou, ale postupn


ím víc budu používat datovou schránku, tím p irozen jší elektronická komunikace bude

▪ ŘKTIVITŘ na stran ú adu
▪ jestli po m n co stát (ú ad) chce, tak musí být aktivní


paralela s elektronickým bankovnictvím
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ešení Software60ě
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ešení Software60ě
Úplné elektronické podání ve ve ejné správ
Klientský portál
Řutentiza ní
brány

IKR BUS
IKR WS

2. Žádost o p ístup do informa ního
systému ve ejné správy s
elektronickým podpisem na bázi
kvalifikovaného certifikátu (300 000
fyzických osob s platným
certifikátem)
Řutentiza ní brána s evropskou
elektronickou identitou eIDŘS (nová
eská eOP se stupn m dův ry
„vysoká“ a další certifikované
prost edky el. identifikace se
stupn m dův ry „zna ná“)

602 Backend
Správa FormŘpps s WSDL a
XSD schématy pro vým nu
dat p es IKR řUS

I
K
R

AIS AREA
IKR
adaptéry

IKR
adaptéry

Využití stávajících identifika ních a
autentiza ních nástrojů:
Ě. Řutentiza ní brána datových
schránek pro podání na portálu
(Ě50 000 fyzických osob s aktivní
datovou schránkou)

IKR/602 Backend

Klí ové
AIS OVM
AIS I.

Konektory na WS
klí ových ŘIS OVM

B
U
S

AIS II.

ESSS

IKR Backend
Konsoliduje data z ŘIS p es
IKR řUS pro klientský portál
s FormApps

Stávající agendové
informa ní systémy (ŘIS) s
adaptéry pro integrované
komunika ní rozhraní (IKR)
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ešení Software60ě
Úplné elektronické podání ve ve ejné správ
Klientský portál
Další komunika ní kanály vedle
klientského portálu

IKR BUS

IKR/602 Backend

IKR
adaptéry

IKR
adaptéry

IKR WS

602 Backend
Řsistované podání na p epážce OVM
(rozhraní využívá WS IKR)

Elektronické doporu ené doru ení
(CěG, ESSS využívá WS IKR)

Správa FormŘpps s WSDL a
XSD schématy pro vým nu
dat p es IKR řUS

I
K
R

Klí ové
AIS OVM
AIS I.

Konektory na WS
klí ových ŘIS OVM

B
U
S

AIS II.

ESSS

IKR Backend
Řplika ní podání integrované nap . do
ERP podatele (řěG, využívá WS IKR)

AIS AREA

Konsoliduje data z ŘIS p es
IKR řUS pro klientský portál
s FormApps

Stávající agendové
informa ní systémy (ŘIS) s
adaptéry pro integrované
komunika ní rozhraní (IKR)
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ešení Software60ě
▪ Klientský portál nešikanuje, ale pomáhá

▪ P edvypln ní dat podle role uživatele
▪ Orgán ve ejné moci MUSÍ erpat data ze základních registrů, další může doplnit
ze svých ŘIS, komer ní sektor doplňuje data ze svých IS!

▪ Řplika ní testy a logické kontroly
▪ Řplika ní testy


umožňují poslat data do systému, kde prob hne zpracování „nane isto“ a vrátí se seznam
autentizovanému uživateli (minimalizace po tu odmítnutí formáln správných podání)

▪ Kontroly formulá ové logiky propustí


nejen povinnost vstupních hodnot, ale hlavn správný formát vstupních dat s výpo ty a
správnou vazbu mezi údaji jednotlivých polí

Software602 a.s.

ešení Software60ě
Ve ejná správa na klientském portálu
využívá sdílenou službu autentiza ní
brány datových schránek a
zp ístupňuje podání pro klienty
v internetovém prohlíže i bez omezení
používaného za ízení.

Internetový prohlíže klienta
Aplikace
klienta

ISDS

Podávající používá
své p ihlašovací údaje
do datové schránky
(po implementaci
eIDŘS své údaje eID)

DMZ IKR

Podání datovou
schránkou (aktivní
datová schránka
podávajícího)

Klientský portál ú adu

Vlastní výroba
formulá ových
podání

ISDS
rozhraní
Ve ejné rozhraní
pro podání řěG

IKR sb rnice

Designe i
ú adu

Podání s elektronickým
podpisem (platný
kvalifikovaný certifikát
podávajícího)

Designer
formulá ů

IKR Backend

AIS I.

AIS II.

Výkon formulá ové
logiky na webu
klientského
Portálu ú adu

ESSS

Řplika ní vrstva

Repository
formulá ových
podání, správa
nových verzí,
nastavení kategorií
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D kuji za pozornost …
… a zvu vás na náš stánek
v Ě. pat e
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