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➢ Stav datových center státních institucí

➢ Nízké sdílení IT technologií a aplikací ve VS (více jak 7.400 ISVS)

➢ Rostoucí náklady na IS VS (možné úspory sdílením ICT služeb)

➢ Nejednotná bezpečnost IS VS

➢ Neexistují pravidla pro přechod veřejné správy do datových center

Důvody pro vznik eGC
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➢ Zvýšit rozsah sdílení aplikačních služeb VS a tím zefektivnit výdaje na 
ICT ve veřejné správě

➢ Zrychlit a zefektivnit nákup standardních (komoditních) ICT služeb

➢ Snížit náklady na služby veřejné správy přepočtené na jednu ICT 
službu a jednoho uživatele

➢ Garance potřebné bezpečnosti a spolehlivosti provozu informačních 
systémů VS

Cíle eGC
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2015:

✓ Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti

✓ Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy

2016:

✓ Strategický rámec Národního cloud computingu – eGC ČR (usnesení Vlády ČR č.1050 z 28.11. 2016)

✓ Ustanovení Pracovní skupiny RVIS pro přípravu vybudování eGovernment cloudu (MV, MF, NÚKIB, 
zástupců ústředních orgánů státní správy, zástupců zpravodajských služeb a zástupců odborné veřejnosti)

▪ Cíl: analýza legislativních, technických, ekonomických, organizačních a bezpečnostních 
podmínek vybudování eGovernment cloudu

▪ Výstup: souhrnná analytická zpráva obsahující kromě analýzy i návrhy opatření a doporučení 
implementačních kroků a standardů pro využívání cloud computingu ve veřejné správě

2018:

✓ Souhrnná analytická zpráva - Projekt Příprava vybudování eGC (usnesení Vlády ČR č.749 z 14.11. 2018)

✓ Pověřen odbor Kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT výkonem Řídícího orgánu eGC (ŘOeGC)

2019:

✓ Legislativní rozpracování variant eGC (SeGC)

✓ KII a VIS - hodnocení bezpečnostních dopadů a kalkulaci TCO

✓ Zadávací podmínky prvního DNS KeGC

✓ Vypsání prvního kola soutěžních rámců DNS

✓ Vypracování studie proveditelnosti Portálu eGC

Historie příprav eGC
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eGovernment Cloud je tvořen:

➢ SeGC – Státní část eGC

➢ KeGC – Komerční část eGC

➢ Vysoce bezpečnými (4. bezpečnostní úroveň) ICT službami vybraných státních ICT podniků - SeGC

➢ ICT službami (1.-3. bezpečnostní úroveň) privátních datových center – tzv. komerční cloud (KeGC)

➢ Hybridní eGC je kombinací služeb KeGC a SeGC, která vychází z principu dekompozice IS na části s různými úrovněmi 

bezpečnostních dopadů

všechny služby eGC budou nabízeny přes centrální portál eGC

Struktura eGC a jeho služeb
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➢ U každého aktuálně provozovaného IS musí jeho správce určit a sledovat:
✓ skutečné investiční a provozní náklady 
✓ požadovanou a aktuální bezpečnostní úroveň

➢ Určení služeb eGC – ŘOeGC bude identifikovat identické nebo podobné ICT služby, 
které budou  postupně standardizovány

➢ Provozovatelé SeGC si nebudou konkurovat mezi sebou, ani s provozovateli KeGC

➢ Provozovatelé KeGC si budou mezi sebou konkurovat

➢ SeGC poskytuje služby, které nelze poskytovat v KeGC

➢ Na nákup služeb KeGC jsou aplikována pravidla ZZVZ - DNS

➢ Zákazníci SeGC i KeGC uzavírají s vybraným provozovatelem služeb komerční smlouvu 

o poskytování služeb včetně SLA

Základní pravidla fungování eGC
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➢ Pro organizační složky státu (OSS) a jejich IS bude v první fázi (cca 2 roky) využití služeb eGC 
také dobrovolné, po schválení příslušné legislativy bude pro OSS a jejich IS še uplatněn princip 
cloud first, tj. jestliže dožije technologická infrastruktura stávajícího informačního systému nebo se 
staví nový či inovovaný informační systém, pak:
✓ OSS musí využít služby eGC nejvyšší úrovně (prioritně SaaS, pak PaaS, nakonec IaaS), které 

naplňují potřeby části nebo celého IS
✓ umístění do eGC je nepovinné tehdy, když správce IS na základě analýzy TCO prokáže, že jiné 

řešení je ekonomicky výhodnější

➢ Umístění IS do eGC je dobrovolné pro
✓ kraje, města, obce, ČNB, zpravodajské služby, právnické osoby v nichž má stát podíl alespoň 

50%
✓ systémy bezpečnostních sborů, pokud provoz těchto systémů souvisí s plněním zákonem jim 

stanovených úkolů
✓ systémy orgánů činných v trestním nebo soudním řízení, pokud provoz těchto systémů slouží 

pro trestní nebo soudní řízení
✓ systémy v oblasti národní bezpečnost

Základní pravidla fungování eGC
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Bezpečnostní úrovně IS v eGC

následující přednášky

TCO – podklad pro rozhodnutí o využití eGC



10 / 3759

I. Příprava

III. Provoz SeGC

III. Řízení migrace do eGC

Druhé kolo soutěžních rámců KeGC

Legislativní komise

Ustanovení ŘOeGC

III. Další soutěžní rámce KeGC

Hodn. KII a VIS

Zadání DNS
Katalog

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

Příprava a schválení legislativních změn

Projekt SeGC

Pilotní provoz SeGC

První kolo soutěžních rámců KeGC

Portál eGC - implementaceStudie proveditelnosti

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Harmonogram realizace eGC
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… děkuji za pozornost a Váš čas.


