Modernizace systému ODok posune přípravu zákonů o velký krok dál
•	Jednodušší ovládání, větší otevřenost směrem k veřejnosti, podpora v podobě legislativního a IT Helpdesku. To vše a mnohem
víc by měl přinést modernizovaný informační systém „Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy“ (zkratkou tohoto názvu je „ODok“).
•	Struktura aplikací, které umožňují velmi rychle a pohodlně předkládat návrhy legislativních norem pro jednání vlády, archivovat
je a nahlížet na ně, projde v roce 2013 řadou úprav reflektujících
současné trendy a nároky na obsluhu systému.
•	Připomínkové řízení, do kterého zasahují zejména ministerstva
nebo zástupci odborné veřejnosti (typicky Hospodářská komora
nebo odbory), by mělo po změnách probíhat na jednotné platformě, s výrazně modernějším technickým zázemím a s funkcemi, které umožní provázání dokumentů, jejich efektivní vyhledávání a nahlížení na ně.
•	Koncepce vzájemného propojení nejen jednotlivých aplikací
v rámci ODok, ale i dokumentů obsažených v aplikacích ODok
by měla být největším přínosem modernizace – jeden centrální portál sdruží všechny knihovny, resp. aplikace systému
na jedno místo.

Vizualizace nové podoby systému ODok

Cíle projektu „Úprava Informačního
systému ODok“
–	Uživatelská vstřícnost, jednoduchost a přehlednost
systému.
–	Vyšší míra transparentnosti, především směrem k veřejnosti.
–	Rychlá pomoc „v nouzi“ díky novému Helpdesku.

Hlavní důvody pro modernizaci IS ODok
–	Potřeba kvalitativního posunu legislativního procesu
v České republice.
–	
Potřeba zvýšení technické efektivity legislativního procesu.
–	Potřeba vytvoření jednotné platformy schopné komunikovat s dalšími systémy eGovernmentu.
–	Potřeba rychlejšího a kvalitnějšího vyhledávání v uložených dokumentech.
–	Potřeba poskytnutí podpůrné platformy pro uživatele
v podobě Helpdesku.

Co konkrétně přinesou úpravy systému ODok?
•	Umožnění veřejnosti nahlédnout do procesu tvorby a schvalování legislativních materiálů na jednání vlády (s výjimkou státem chráněných tajemství).
•	Zvýšení ochrany veřejného zájmu a snížení prostoru pro korupci
a klientelismus.
•	
Efektivnější služby poskytované občanům i lepší spolupráci
mezi zaměstnanci jednotlivých orgánů státní správy.
•	Snížení administrativní zátěže a rovněž prostor pro zkvalitnění
strategického plánování a řízení ve státní správě.
•	Intuitivní, jednoduše ovladatelné a přehledné prostředí.
•	Vzájemné propojení aplikací, vše bude k nalezení na jednom
portálu www.odok.cz.

ODok je elektronický informační systém…
…	prostřednictvím kterého na jednání vlády projde ročně
téměř 2 000 materiálů různého charakteru,
…	který pravidelně využívá 4 500 úředníků a dalších osob,
…	kde se denně zobrazí kolem 20 000 stránek,
…	ukazující, jak Úřad vlády České republiky přibližuje práci
vlády veřejnosti,
…	který dokazuje posun eGovernmentu v České republice.

•	Monitoring práce s jednotlivými částmi systému a následné vyhodnocení ze strany administrátora systému, jímž je Úřad vlády
České republiky.
•	Modernizace přispěla i ke zvýšení bezpečnosti systému.
•	Účinnou pomoc při vytváření legislativních materiálů v podobě
Helpdesku; návody a vzorové dokumenty, IT podporu.

„Zjednodušení začíná už u hesla“
Rozhovor s Filipem Minářem,
manažerem projektu „Úprava Informačního
systému ODok“
Úpravy systému ODok zjednoduší práci
úředníků s aplikacemi, které tento systém zahrnuje. V čem konkrétně?
Velkým přínosem pro uživatele by mělo být
hlavně vzájemné propojení aplikací – tedy
vytvoření jednoho portálu, ze kterého se uživatel dostane do všech
částí systému – do všech aplikací. Dnes ani nevíte, že některé existují, natož abyste je našli. Vše bude takzvaně pod jednou střechou
a podle definované uživatelské role se dostanete k tomu, co v rámci
legislativního procesu vlády potřebujete.
To znamená, že jste jen sdružili všechny aplikace na jednu
stránku?
Tak by to mohlo vypadat na první pohled. Ve skutečnosti je však
rozsah projektu daleko větší a jde do větší hloubky – pochopitelně
hlavně v technických aspektech. Ale uživatel pozná změnu už jen
tím, že mu pro přístup do všech aplikací bude stačit pouze jedno
heslo. Počítáme také s tím, že materiály budou vzájemně provázané, aby měl každý uživatel k dispozici kompletní obrázek o tom, co
se s daným dokumentem dělo a jak s ním kdo pracoval.
Kdo nebo co pomůže s orientací v novém systému?
My samozřejmě počítáme s tím, že postupně budeme skupinu
uživatelů i veřejnost informovat o tom, jak se na změny připravit.
K ovládání systému včas dodáme potřebné informace. Následně, a to bych zde chtěl zdůraznit, zahájíme provoz nové aplikace
tzv. Helpdesku, která by měla pomoci nejen s otázkami v oblasti
IT, ale především v oblasti legislativního procesu. Asistenci uživatelům nabídne v rozsahu celého ODok.
Kdy můžeme tyto změny očekávat?
My máme jako mantinel stanovenu druhou polovinu roku 2013.
Pevně věřím, že za pár měsíců bude celý systém plně funkční.

Představení jednotlivých aplikací systému
KPL – Veřejná knihovna připravované legislativy
Elektronická knihovna zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnost tak
má k dispozici veškerou existující připravovanou vládní legislativu,
která nepodléhá režimu utajení.
zVlády
Databáze zVlády umožňuje veřejnosti prohledávat programy jednání vlády, záznamy, usnesení vlády a další materiály související
s jednáním vlády.
vLegis
Katalog centralizuje a umožňuje prohledávání veřejně dostupných
vládních dokumentů – návrhů právních předpisů, programů, záznamů, usnesení z jednání vlády a dalších materiálů.
eKLEP
Tato aplikace zajišťuje pro zaměstnance státní správy řízení oběhu dokumentů. Dále rovněž zajišťuje tvorbu a oběh legislativních
a nelegislativních dokumentů na úrovni vlády a ústředních orgánů
státní správy.
eVláda
Informační systém vládních materiálů obsahuje dokumenty uložené v eKLEP určené pro jednání vlády a zpracované Odborem vládní
agendy Úřadu vlády České republiky. Aplikace umožňuje přípravu
programů jednání vlády a souvisejících dokumentů.

Helpdesk
Aplikace zajišťuje podporu při vytváření legislativních a nelegislativních materiálů, podporu pro aktivní předcházení
častým chybám, poskytuje návody a vzorové dokumenty
a také IT podporu. Základní části Helpdesku budou dostupné rovněž veřejnosti.

Struktura elektronického systému ODok a uživatelská práva
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