ODok
Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády
www.odok.cz

Praktický průvodce
Informačním systémem
Úřadu vlády České republiky,
který slouží jako technická a organizační podpora
legislativního procesu v České republice

Publikace je určená všem, kteří se potřebují naučit pracovat s Informačním systémem
ODok, pravidelným uživatelům i dalším zájemcům, kteří mají zájem poznat průběh přípravy
dokumentů pro jednání vlády České republiky.

ODok – Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky

Vláda komunikuje elektronicky díky IS ODok
ODok je zkratkou pro informační systém s názvem „Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní
správy“. Jedná se o elektronický systém, prostřednictvím kterého jsou odbavovány materiály legislativní
i nelegislativní povahy určené pro jednání vlády, které procházejí připomínkovým řízením mezi
jednotlivými ministerstvy a dalšími institucemi. Informační systém ODok (dále jen „IS ODok“) je jednou
z významných součástí eGovernmentu, procesu elektronizace české veřejné správy. Funguje již od roku
2000 a jeho jednotlivé aplikace jsou k dispozici veřejné správě, odborné i široké veřejnosti.
Připomínkové řízení probíhá po modernizaci IS ODok dokončené v roce 2013 na jednotné platformě,
s výrazně modernějším technickým zázemím a s funkcemi, které umožňují provázání dokumentů, jejich
efektivní vyhledávání a nahlížení na ně.
Pro základní seznámení se systémem a lepší orientaci v jeho nové podobě jsme pro Vás připravili tuto
brožuru. Následující stránky by Vám měly „v kostce“ vysvětlit práci v prostředí IS ODok, popsat jeho
aplikace a představit jeho výhody. Pokud se ani poté nebudete cítit při práci s ODok zcela komfortně,
můžete využít manuály umístěné na Portálu ODok (www.odok.cz), eventuálně legislativní a IT helpdesk.
Tímto způsobem nás kontaktujete a získáte podporu pro práci s IS ODok.
Mgr. Ing. Filip Minář, manažer projektu
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Kam se obrátit
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Legislativní a IT helpdesk: http://help.odok.cz

Publikaci vydává Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.
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1. Architektura IS ODok
IS ODok usnadňuje přípravu podkladů pro jednání vlády
Informační systém ODok v sobě integruje několik aplikací, které Vám kromě nahlížení do archivu a dalších
funkcí umožní především rychle a pohodlně připravovat návrhy legislativních i nelegislativních materiálů
pro jednání vlády. Dostupné budou na jednotné adrese www.odok.cz.
IS ODok Vám ve své modernizované podobě nabídne zejména:
 Vzájemné propojení aplikací – tedy jeden portál, ze kterého se dostanete podle definované
uživatelské role k tomu, co v rámci legislativního procesu vlády potřebujete.
 Instrukce, jak různé druhy dokumentů legislativní i nelegislativní povahy připravit pro jednání vlády
(zpracování všech nezbytných náležitostí).
 Distribuci jednotlivých materiálů mezi příslušnými připomínkovými místy a vládou.

Základní schéma struktury IS ODok a uživatelských práv

Portál ODok

vLegis

Veřejnost

KPL

zVlády

eKLEP

eVláda

Helpdesk

Uživatelé
produkčních systémů

Inovace v roce 2013
Změny, které v IS ODok proběhly v letech 2011 až 2013, měly za cíl modernizovat prostředí
informačního systému, zkvalitnit legislativní proces v České republice, zvýšit uživatelský komfort
při jeho ovládání a výrazným způsobem posílit funkčnost informačního systému.
Výsledkem změn je:
Jednotná platforma schopná komunikovat s dalšími systémy eGovernmentu.
Rychlejší a kvalitnější možnost vyhledávání v dokumentech.
 Legislativní a IT helpdesk nabízející návody a vzorové ukázky zpracování materiálů, odborné
konzultace a IT podporu.
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2. Knihovny IS ODok
K jednotlivým aplikacím se dostanete z Portálu ODok kliknutím na odkaz „Aplikace ODok“, případně je
naleznete na adrese http://apps.odok.cz/.

KPL – Veřejná Knihovna připravované
legislativy

eKLEP

Elektronická knihovna zpřístupňuje veřejnosti
dokumenty legislativní povahy, které jsou
určeny nejen pro jednání vlády. Veřejnost tak
má k dispozici veškerou existující připravovanou
vládní legislativu. (http://apps.odok.cz/kpl)

Aplikace zajišťuje pro zaměstnance státní správy
řízení oběhu dokumentů. Dále rovněž podchycuje
tvorbu a oběh legislativních a nelegislativních
dokumentů mezi vládou, ministerstvy, dalšími
ústředními orgány státní správy, parlamentem
a prezidentem republiky. (http://apps.odok.cz/eklep)

vLegis

eVláda

Katalog centralizuje a umožňuje prohledávání
veřejně dostupných vládních dokumentů – návrhů
právních předpisů, programů, záznamů, usnesení
z jednání vlády a dalších materiálů.
(http://apps.odok.cz/vlegis)

Informační systém vládních materiálů obsahuje
dokumenty uložené v eKLEP, které jsou určené pro
jednání vlády a jsou zpracované Odborem vládní
agendy Úřadu vlády České republiky.
(http://apps.odok.cz/zvlady)

zVlády

Legislativní a IT helpdesk

Databáze zVlády umožňuje veřejnosti prohledávat
programy jednání vlády, záznamy, usnesení vlády
a další materiály související s jednáním vlády.
(http://apps.odok.cz/zvlady)

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. (http://help.odok.cz)

Základní orientace v Portálu ODok
Ukázka ze stránky apps.odok.cz, která nabízí jednotlivé knihovny IS ODok. Na stránku se dostanete
odkazem z Portálu ODok.

Přihlášení do IS ODok
Vstup na úvodní stránky jednotlivých
aplikací a Portál ODok

Výsledky hledání v aplikaci

Přímý vstup do jednotlivých aplikací
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3. Pracovní postupy v IS ODok
Krok 1 – Registrace/přihlášení
Uživatelé eKLEP, přihlaste se, prosím, svou e-mailovou adresou
a heslem pro vstup do eKLEP či eVlády. Pro ostatní uživatele je na portálu
připravena možnost registrace. Zaměstnanci veřejné správy, kteří
nemají uživatelský účet v eKLEP, se registrují pomocí své zaměstnanecké
e-mailové adresy. Na ni systém následně zašle aktivační link, po jehož
potvrzení bude přístup aktivován. Přihlášení poté probíhá zadáním
e-mailové adresy a hesla. Po přihlášení do portálu je uživateli mimo
jiné přístupný rešeršní košík. Zaregistrovaná veřejnost má také oproti
přístupu bez přihlášení k dispozici rešeršní košík. Vyhledávání ve veřejném
obsahu katalogů je však umožněno i neregistrovaným uživatelům.

Krok 2 – Vyhledávání
Pro nalezení dokumentu, který požadujete, slouží fulltextové nebo metadatové vyhledávání v jednotlivých aplikacích. Zadání metadatového vyhledávání lze provádět souběžně dle několika kritérií. Výsledky
jsou zobrazovány na základě Vámi zvoleného kritéria.

Krok 3 – Práce s dokumenty
Orientace v detailu jednotlivých dokumentů je jednoduchá a intuitivní.
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4. Práce v aplikaci eKLEP
eKLEP je stěžejní aplikací pro přípravu materiálů na jednání vlády. Dobrá orientace v ní je klíčová pro
hladký a bezproblémový průběh legislativního procesu.

Hlavní záložky detailu materiálu v aplikaci eKLEP:
Popis – shrnuje základní informace o materiálu.
Přílohy – obsahují vlastní materiál, který je předmětem projednávání.
 MPŘ – Meziresortní připomínkové řízení. Klíčová část legislativního procesu před jednáním vlády, kdy
k materiálu vznášejí své připomínky další subjekty.
 Jednání pracovních komisí a LRV – obsahuje informace o přípravě materiálu předtím, než jej bude
projednávat vláda.
Legislativní rada vlády dohlíží na všechny náležitosti, které musí dokument splňovat.
Jednání vlády – obsahuje informace vztahující se k projednání materiálu vládou.
Parlament – eviduje jednání v Parlamentu České republiky.
Historie – shrnuje realizované aktivity související s dokumentem.
Povinné položky jsou při vkládání materiálu označeny tučně, bez jejich vložení nelze materiál uložit.
Pokud jsou všechny povinné údaje uvedeny, lze materiál uložit bez příloh, ty lze doplnit dodatečně.
Autorizovat materiál lze však až po doplnění příloh.

Náhledy práce v eKLEP
Detail základního popisu materiálu
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Historie práce s dokumentem

Ukázka vložení nového materiálu

Při vkládání nového materiálu je třeba řádně vyplnit položky formuláře postupně shora dolů.
Některé části formuláře pro tvorbu materiálu se totiž mění interaktivně na základě postupně
zadávaných údajů.
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5. Jak využívat legislativní a IT helpdesk
Zcela novou aplikací v rámci modernizovaného elektronického systému ODok je legislativní a IT podpora
ve formě helpdesku. Helpdesk slouží všem uživatelům systému včetně široké veřejnosti. Míra podpory
závisí na oprávnění uživatele. Některé sekce helpdesku jsou přístupné jen oprávněným uživatelům.
Nicméně veškeré informační zdroje jsou přístupné bez omezení, např. Katalog procesů, Katalog služeb
ODok a Výkladový slovník.

Základní parametry legislativní části helpdesku:
Odborné podklady pro legislativní proces.
Informace o průběhu legislativního procesu.
Informace o tvorbě legislativního a nelegislativního materiálu.
Odborný výkladový slovník (interaktivní propojení s ostatními texty).
Katalog služeb ODok.

Helpdesková podpora
Odborná podpora při řešení problému vzniklého při přípravě materiálu prostřednictvím zadání dotazu.
Sledování řešení zadaných dotazů.
Publikace odpovědí na často kladené dotazy (FAQ).

Instruktážní videa
Krátké videonápovědy názorně popisující práci s jednotlivými aplikacemi Informačního systému ODok.
Textové přepisy instruktážních videí ve formátu PDF.

Rámcové znázornění řešení Vašich požadavků, pokud uživatel nenašel odpověď v častých
dotazech nebo v databázi IS ODok:

Více najdete na http://help.odok.cz.
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