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Abstrakt: Otázky architektur na jedné straně a řízení výkonnosti na straně druhé jsou 
předmětem zájmu mnoha publikací, studií, projektů a zejména praxe, a to jak 
v komerční sféře, tak v oblasti veřejné správy a její IT podpory, resp. eGovernmentu . 
Řešení návrhů podnikových a dalších architektur přináší celou řadu efektů, ale i 
problémů spojených obvykle s jejich nekvalitním využitím. Obdobně je tomu 
i v implementacích systémů řízení výkonnosti, které je vedle podnikové sféry, 
věnována stále větší pozornost i na úrovni jednotlivých řešení eGovernmentu. Další 
rovinou otevřených otázek a problémů je identifikace a řešení vztahů mezi 
navrhovanými architekturami a jejich dopady na výkonnost organizace. Cílem tohoto 
článku je v základní rovině vymezit tyto vztahy, a to mezi konkrétními charakteristikami 
architektur eGovernmentu, a charakteristikami jeho výkonnosti.  Na dané úrovni 
poznání jsou uvedené vztahy vymezeny pomocí kvalitativních charakteristik a 
verbálního vymezení, jejich transformace na kvantitativní charakteristiky může být 
předmětem dalšího výzkumu.  

Klíčová slova: architektura, podniková architektura, architektura eGovernmentu, 

servisně orientovaná architektura, SOA, výkonnost, řízení podnikové výkonnosti, 
řízení výkonnosti eGovernmentu.  
 

Abstract: Some questions of architectures and performance management are 
intensively discussed of many textbooks, case studies and projects. They are 
discussed mainly in practice both within companies and in the area of public 
administration and eGovernment. Enterprise architectures (EA) and other types of 
architectures can offer many significant effects, but also problems related to their low 
class use. Similarly there are problems in the performance management 
implementations. The attention paid to this field is more and more intensive not only 
within commercial firms but in the eGovernment too. Many open problems and 
questions involve identifications and relationships solutions between designed 
architectures and their impacts on the company performance. The paper is aimed at 
such relationships between certain characteristics of eGovernment architectures and 
eGovernment performance parameters. These relationships are based only on 
qualitative and text evaluations up to now, their transformations to some quantitative 
expressions are supposed to be next steps of research.  

Key words: architecture, enterprise architecture, eGovernment architecture, service 

oriented architecture, SOA, performance, Corporate Performance Management, CPM, 
eGovernment Performance Management. 
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1. Úvod 

Význam architektur pro řízení podniků i orgánů veřejné moci (OVM) a jejich IT je při 
současných nárocích na kvalitu a výkonnost řízení zcela evidentní. Architektury se 
v praxi stávají stále častěji podstatnou součástí a nástrojem řízení rozvoje podniků, 
základem nebo vstupem rozvojových projektů a programů, neboť přispívají k jejich 
kvalitě, komplexnosti a systematičnosti řešení.  Jsou předmětem i mnoha publikací, 
např. (Gála, Buchalcevová, Jandoš, 2012), (Voříšek a kol., 2015,) apod.  

Na druhé straně jsou předmětem zájmu praxe i teorie otázky výkonnosti organizací jak 
v komerční, tak veřejné sféře. Řízení výkonnosti (performance management, PM) má 
svá pravidla a přístupy a samozřejmě celou škálu faktorů, které skutečně 
dosahovanou výkonnost pozitivně, či negativně ovlivňují. Jedním z těchto faktorů je 
nebo může být podniková architektura. 

Principům řešení architektur a jejich uplatnění, stejně jako řízení výkonnosti podniků a 
organizací se praxe i literatura věnuje poměrně intenzivně, jejich vzájemný vztah a 
vzájemné ovlivňování se zatím v praxi řeší minimálně. Zatím se také ukazuje, že návrh 
např. podnikové architektury se sice obvykle stává součástí podnikové strategie, ale 
detailnější vymezení jednotlivých charakteristik hodnocení výkonnosti podniku, jejich 
cílových hodnot a s tím související nároky na podnikovou architekturu (případně i další 
architektury) je záležitostí spíše výjimečnou. Základní představa autorky, na níž je 
založen text článku, tak vychází z toho, že je účelné na základě stanovených 
podnikových cílů definovat podstatné charakteristiky výkonnosti podniku (např. 
ekonomické charakteristiky, objem a kvalita poskytovaných služeb zákazníkům apod.) 
a teprve na základě takto stanovených charakteristik navrhovat architektury podniku, 
případně analyzovat stav a kvalitu stávajících architektur, pokud jsou již navrženy, a 
formulovat návrhy na jejich úpravy. Pokud tomu tak není, pak navrhované architektury 
mohou někdy podporovat pouze parciální cíle a tyto architektury nejsou orientovány 
na výkonnost podniku a s tím související úspěšnost na trhu. Obdobně to platí pro 
orgány veřejné správy. Tato představa je rozvíjena v dalších částech textu, zejména 
pak v části 3.  

Vztah architektury a výkonnosti ve veřejné správě a jejích jednotlivých součástí 
založených na využití IT, resp. eGovernmentu, je předmětem tohoto příspěvku. 
Konkrétně pak jde o zkoumání vztahů mezi vybranými kvalitativními charakteristikami 
architektur eGovernmentu na straně jedné a vybranými charakteristikami jeho 
výkonnosti na straně druhé. Finálním cílem výzkumu je hledání a identifikace možností 
využití architektur pro zvyšování výkonnosti eGovernmentu podle jednotlivých dále 
vymezených hledisek (část 3.1). Každá součást eGovernmentu v ČR (základní 
registry, systém CEDR, daňový systém ADIS, systém VZP a další) má v současnosti 
definovanou a často běžně publikovanou architekturu. Je ale jasné, že se tyto systémy 
nenavrhují kvůli architekturám, ale hlavní jejich cíl je poskytovat požadovaný objem IT 
služeb, zajistit požadovaný výběr daní atd., tj. dosahovat jejich požadovanou 
výkonnost. Návrh architektur je pak jedním z nástrojů, jak tuto výkonnost zajistit.  

Zkoumání uvedeného problému je založeno na kvalitativních metodách výzkumu, 
zejména interpretačním výzkumu a kritickém výzkumu včetně zaměření na kritiku a 
transformaci přítomných struktur, vztahů (Hrabě, 2016), i když vlastní účast autorky na 
procesech změny je v současné době omezena a předpokládá se až v dalším průběhu 
řešení. V souvislosti s kvalitativními metodami je uplatňován i empirický výzkum, resp. 

http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Libor&prijmeni=G%E1la&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
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praktická zkušenost, kterou autorka získala z několikaleté praxe v orgánech veřejné 
správy. 

Příspěvek je rozdělen do dvou základních částí. V první jsou na obecné úrovni a dle 
dostupných zdrojů vymezeny dva stěžejní termíny z pohledu výše zmíněného vztahu – 
architektura a výkonnost. Druhá část příspěvku se již zaměřuje na oblast 
eGovernmentu, a to nejprve vymezením jeho výkonnosti, zejména jejích vybraných 
charakteristik, dále architektur eGovernmentu, a na závěr je prezentován vlastní 
přístup pro hodnocení jejich vzájemných vazeb.  

2. Architektury v podniku a podniková výkonnost 

Tato část příspěvku shrnuje podstatné charakteristiky architektur v podniku a jejich 
členění a v návaznosti na to uvádí i základní vymezení podnikové výkonnosti. Principy 
řízení podnikové výkonnosti jsou obdobné jako principy řízení výkonnosti orgánů 
veřejné moci, které jsou primárním tématem toho článku. Podnikovou výkonnost proto 
autorka považuje za východisko k dalšímu textu. 

2.1 Vymezení architektur v podniku  

Otázkám architektur v podnicích se věnuje publikace (Gála, Buchalcevová, Jandoš, 
2012). Termíny architektura a podniková architektura (Enterprise Architecture, EA) 
jsou předmětem dále uvedených definic:  

„Systém prezentuje architektura, která představuje fundamentální koncepty a 

vlastnosti systému v jeho prostředí, jež jsou ztělesněny v jeho prvcích, vazbách a také 
v principech jeho návrhu a evoluce. Architektura tedy neexistuje sama o sobě, ale je 
vždy vztažena k „něčemu“.“ (Gála, Buchalcevová, Jandoš, 2012, str. 28). 

„Pojem podniková architektura je jazykovou konstrukcí spojující dva samostatné 
termíny – podnik a architektura, přičemž pojmem podnik upřesňujeme na jaký systém 

je architektonicky nahlíženo.“ (Gála, Buchalcevová, Jandoš, 2012, str. 41). 

„Podniková architektura zahrnuje popis cílů organizace, způsobů jak jsou tyto cíle 
dosahovány pomocí podnikových procesů a způsobů, jak mohou tyto procesy být 
podpořeny technologiemi. Enterprise Architecture (podniková architektura, EA atd..) je 
obecný pojem pro metody, roadmapy, diagramy, procesy a produkty.“ 
(http://www.tcox.cz/togaf/faq/).  

„EA (podniková architektura) je vhodně uspořádanou množinou informací, jež je 

vytvořena a udržována činností architekta, který pro vymezený prostor (podnik) navrhl 
uspořádání jeho (některých nebo všech) částí v souladu se zadáním a jež, pokud 
bude managementem využita, umožní, aby realita v definovaném časovém horizontu 
dosáhla charakteristik, které architekt touto množinou informací vymezil.“ (Gála, 
Buchalcevová, Jandoš, 2012, str. 85). 

Architektury tak, jak jsou vymezeny v předchozích citacích, představují v podnikové 
praxi již výše zmíněny důležitý nástroj řízení rozvoje podniku i jeho IT. Kvalitní a 
kvalifikované použití architektur pak přináší převážně tyto podstatné efekty: 

 Architektury jsou založeny na komplexnosti a komplexních pohledech na 
jednotlivé stránky podniku a IT (organizace, data, aplikace, technologie). To 
znamená, že manažeři, analytici a další specialisté jsou vedeni a i nuceni 
komplexně uvažovat, brát v potaz všechny významné souvislosti, např. 

http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Libor&prijmeni=G%E1la&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Libor&prijmeni=G%E1la&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Libor&prijmeni=G%E1la&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Libor&prijmeni=G%E1la&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alena&prijmeni=Buchalcevov%E1&katedra=KIT
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v uspořádání podnikových procesů, organizačních jednotek, datových 
zdrojích atd.). V tomto smyslu lze tvrdit, že architektury a jejich uplatnění mají 
důležitý kvalifikační efekt. 

 Architektura je v praxi obvykle společným produktem (samozřejmě s různou 
mírou účasti) jak reprezentantů managementu podniku, podnikových 
specialistů, byznys i IT architektů a analytiků. Architektura je navrhována tak, 
aby ji všichni zúčastnění, resp. i další pracovníci podniku mohli relativně 
lehce pochopit a vedla k lepšímu vzájemnému pochopení. Architektury 
přinášejí i podstatné komunikační efekty. 

 Architektury svým řešením vedou ke konsensu v pohledech na rozvojové 
záměry podniku i IT mezi výše uvedenými skupinami pracovníků podniku. To 
současně znamená, že omezují různé ad hoc zásahy do organizace podniku, 
nastavení klíčových procesů, pořizování nových IT aplikací, nebo technologií 
a to zvyšuje stabilitu podniku a systematický jeho rozvoj v dlouhodobějším 
horizontu. Architektury tak přinášejí i stabilizační efekty a zvyšování 
systematičnosti v řízení podniku. 

Praxe ukazuje i řadu dalších příkladů pozitivních dopadů navrhovaných architektur pro 
řešení i problematických situací v přípravě a řešení zejména velkých projektů (např. 
ADIS, VZP). Na druhé straně se s řešením architektur objevují některé problémy 
obvykle spojené s chybnými přístupy k jejich navrhování. Příkladem je neúměrná 
složitost návrhů, ve kterých se běžní pracovníci ztrácejí, problémem je i zbytečně 
zdlouhavé a finančně náročné řešení, kde často managementu dochází trpělivost 
apod. Jedním z problémů je také efektivní, resp. neefektivní propojení byznys procesů 
a poskytovaných IT zdrojů, aplikací a jejich funkcionality. Řešení tohoto častého 
problému přinesl vznik tzv. servisně orientované architektury (SOA, Service Oriented 
Architecture). Její základní charakteristiky nabízí následující část textu. 

Vedle podnikové architektury získala v řízení podniků i IT významnou pozici servisně 
orientovaná architektura (SOA, Service Oriented Architecture). Cílem je nabídnout 

funkcionalitu IS stejným způsobem jako to dělá byznys vůči svým zákazníkům, tj. 
formou služeb, včetně poskytnutí vhodného přístupu, kterým lze při užití již existující 

služeb vytvářet služby nové. SOA významně ovlivňuje obsah aplikačního pohledu 
podnikové architektury. 

SOA se dle (Voříšek a kol., 2015, str. 114-117) definuje jako „politiky, praktiky a 
rámce, které umožňují, aby funkcionalita aplikací byla poskytována a spotřebována 
jako množina služeb, a to v takové úrovni granularity (rozsahu funkcionality), kterou 
potřebuje příjemce služby. Ten je oddělen od implementace služby a používá pouze 
jednoduché na standardech založené rozhraní.“ 

SOA se dle (Voříšek a kol., 2015, str. 114-117) zakládá na třech hlavních principech: 

1. „Byznys procesy řídí služby a služby řídí technologii“ – tj. služby tvoří vrstvu  
(de facto společný základ), která umožňuje vytvářet vztah mezi podnikovými 
procesy a aplikacemi a technologií. 

2. „Byznys agilita“ - znamená schopnost IS/ICT rychle odpovídat na změny 
požadavků byznysu.  

3. „Architektura orientovaná na služby se neustále vyvíjí“ a je plně zvládnuta, 
což průběžně zajišťuje správně nastavená SOA governance. 
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Uvedené principy jsou platné jak pro komerční sféru, tak pro sféru veřejné správy a 
aplikace eGovernmentu, které ji podporují. V řadě případů by mělo být uplatnění SOA 
v rámci orgánů veřejné správy a jejich IT významnější, než v komerční oblasti. Důvody 
vidí autorka v následujících aspektech: 

 systémy řízení orgánů veřejné správy a jejich IT aplikace jsou vesměs velmi 
rozsáhlé a složité a tím je i důležité definování systému IT služeb a jejich 
efektivní provázání na procesy VS, 

 orgány veřejné správy disponují značným počtem různorodých aplikací, např. 
úřady samosprávy disponují 50 a více různorodých aplikací a uplatnění SOA 
znamená i jednu z cest jejich propojení, 

 aplikace ve VS, resp. eGovernmentu jsou zatíženy velmi častými změnami 
vyvolávanými změnami legislativy (např. v daňovém systému ADIS) a 
uplatnění SOA přispívá ke zvyšování flexibility celého sytému vůči těmto 
změnám.  

Pro službu v SOA je pak charakteristické, že je (Voříšek a kol., 2015, , str. 114-117): 

 ve volné vazbě – na kontraktu založená specifikace služby zapouzdřuje 
všechny za ní se skrývající zdroje, které služba pro svoji činnost požaduje 
včetně možnosti virtualizace těchto zdrojů, a kontrakt je smluvním rozhraním 
do softwarové logiky nabízené nějakou aplikací, 

 standardizována – má v různých situacích vždy konzistentní chování, je 
znovupoužitelná a dodržuje oborové standardy, 

 abstraktní – generalizace služby zajišťuje její vysokou vnitřní byznys flexibilitu 
(je hrubozrnná) a zároveň je abstraktním bodem (endpoint), kterým reaguje 
na události v systému (typicky asynchronně přicházející zprávy), 

 skládatelná (composable) a modulární – fraktálové principy dovolují za použití 
jiných specializovaných a orchestračních služeb vytvářet flexibilní řešení i při 
zajištění minimalizace možných závislostí mezi službami, 

 objevitelná – všechna metadata služby v celém jejím životním cyklu jsou 
uložena v nějakém persistentním úložišti a 

 v celém svém životním cyklu je zvládnuta (SOA governance). 

Principy SOA se vyjadřují v rámci referenční vrstvené architektury  
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Obrázek 1: Referenční vrstvený model SOA  

(zdroj: Voříšek a kol., 2015, str. 114) 
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Vrstva byznys procesů vyjadřuje vazbu mezi byznys procesem a IT službami, které ho 
podporují, resp. realizují jednotlivé jeho činnosti. Vrstva aplikačních služeb zahrnuje 
služby, které představují funkcionalitu aplikací (aplikační logika) odpovídající 
jednotlivým službám. Vrstva byznys služeb představuje služby, které zapouzdřují 
logiku obchodních a dalších aktivit podniku. Vrstva orchestračních služeb představuje 
služby definující a řídící realizaci byznys služeb v rámci určité úlohy nebo byznys 
procesu. Protože jde rovněž o službu, se orchestrační služba obvykle chápe i jako 
byznys služba, která může být zapojena do „vyšší úrovně“ orchestrace. Do všech 
uvedených vrstev se následně promítá metadata repozitory stejně jako SOA 
governance je promítnuta napříč všemi vrstvami s tím, že je nutné zachytit metadata 
na všech úrovních modelu a governance realizovat v celém životním cyklu systému.  

„Tyto přístupy vyžadují významné investice do SOA a s ní spojených technologií. Jak 
se mění byznys procesy, tak se musí měnit služby, které ho podporují. IT služby a 
jejich vazby musí být jasně identifikovány a definovány na prvním místě. Specifikace 
služby musí být přesná a jednoznačná. To se vztahuje k funkcionalitě a kvalitě služby 
z pohledu zákazníka a k implementačním omezením z pohledu poskytovatele. To vše 
se vztahuje k implementaci SOA a jejímu použití jako mapy k řízení rozvoje a 
k opakovanému využití služeb v relaci k potřebám byznysu.“ (Allen, 2006). Uplatnění 
SOA v podnikové praxi tedy zvyšuje efektivitu vykonávání byznys procesů, ale 
současně se s tím zvyšují nároky na vymezení služeb, jejich charakteristiky a přesnost 
jejich vyjádření. 

Podstatným faktorem ovlivňujícím uplatňování IT služeb a architektur IT služeb, včetně 
SOA, je význam IT pro podnik. Ten dle je  dle (Voříšek, Pour, a kol., 2012) „jiný v 
situaci, kdy IT služby jsou zaměřeny pouze dovnitř podniku, resp. v případě, když IT 
služby podporují vztahy a komunikaci s obchodními partnery, finančními ústavy, 
veřejnou správou, tj. s externím prostředím podniku. V druhém případě se IT stává 
klíčovou součástí podnikání firmy a jeho význam prudce vzroste. Orientace IT služeb 
na služby pro externí partnery a zákazníky má podstatný dopad do řízení podnikové 
informatiky. Provoz podnikové informatiky musí být na takové úrovni, aby nenarušil 
kontinuitu byznysu. Výpadek IT služeb pro externí zákazníky na několik hodin může 
mít fatální dopad na loajalitu zákazníků a tím i na konkurenceschopnost podniku. Na 
druhé straně výrazně vyšší kvalita těchto služeb než kvalita IT služeb konkurence 
může pomoci získat nové zákazníky. Chce-li tedy IT management zvýšit význam 
podnikové informatiky a IT útvaru, je vhodné, když přisoudí vysokou prioritu projektům 
orientovaným na styk s obchodními partnery a se zákazníky, resp. na IT podporu těch 
byznys procesů, které styk s externím prostředím realizují.“ Tomu pak odpovídá i 
důraz na architekturu IT služeb a její kvalitativní charakteristiky. Z toho vyplývá, že toto 
bude platit v nejvyšší míře právě pro orgány veřejné moci (OVM), zejména na úrovni 
samosprávy, kde komunikace s externím prostředím (podnikatelskými subjekty i 
občany) probíhá de facto trvale. 

2.2 Podniková výkonnost, podstata, vymezení 

Druhou stranou zkoumaného vztahu je výkonnost, resp. podniková výkonnost, a 
v kontextu tohoto příspěvku výkonnost eGovernmentu. V této části příspěvku je 
pozornost věnována vymezení podnikové výkonnosti a následně část 2.3 se 
v návaznosti na to věnuje otázkám výkonnosti eGovernmentu. 

Analýzy výkonnosti a řízení výkonnosti jak v komerční sféře, tak ve veřejné správě 
jsou dnes, jak již bylo zmíněno v úvodu předmětem řešení různých projektů 
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v podnikové praxi a stále častěji i v projektech ve veřejné správě. Většinou jsou tato 
řešení součástí projektů business intelligence, jak tomu odpovídá i základní koncept 
řízení výkonnosti. Řízení výkonnosti je ale i obsahem mnoha publikací zahraničních a 
v současné době i českých. Z těchto zdrojů je třeba uvést zejména: Bacal, 2012, 
Burton, 2007, Novotný a kol., 2012, Paladino, 2011, Shark, Toporkoff, 2010, Voříšek a 
kol., 2015, Yang, Rho, 2007, a další.Ve všech uvedených zdrojích jsou vyjádřeny 
pohledy autorů na jednotlivé aspekty řízení výkonnosti a jejího řízení. Na tomto místě 
se text příspěvku omezí pouze na jedno základní vymezení. Pro vymezení termínů 
výkonnost a řízení výkonnosti lze vycházet i z publikací (Voříšek a kol., 2015,) a 
(Novotný a kol., 2012), kde je těmto tématům věnován značný prostor. 

Výkonnost je dle (Burton, 2007) definována jako „schopnost dosahovat osobních, 

procesních, skupinových a korporátních cílů podniku nebo podnikatelského 
ekosystému“. Takto definovaný pojem výkonnost a zejména jeho uplatnění 
v podnikové praxi zdůrazňuje, že je třeba řídit pravidelné stanovování, koordinaci a 
zejména kontrolu plnění cílů na všech výše definovaných úrovních tak, aby byly 
navzájem konzistentní a aby jejich provázáním se dosahovalo synergických efektů pro 
celý podnik. Uvedené základní principy by pak měl respektovat nastavený systém 
řízení výkonnosti. 

Řízení výkonnosti je „kombinace managementu, metodik a metrik podporovaná 

aplikacemi, nástroji a infrastrukturou, která umožňuje uživatelům definovat, 
monitorovat a optimalizovat výsledky a výstupy tak, aby bylo dosaženo cílů osobních 
či cílů organizační jednotky v souladu se strategickými cíli stanovenými na různých 
úrovních řízení podniku, tj. osobní, procesní, skupinové a korporátní cíle podniku nebo 
podnikatelského ekosystému“ (Burton, 2007). 

Z principů řízení výkonnosti je pak odvozen koncept řízení podnikové výkonnosti 
(Corporate Performance Management, CPM). Řízení výkonnosti staví na jasném 
definování vazeb mezi základními součástmi řízení (procesy, metrikami, 
metodologiemi a aplikacemi). Např. v rámci řešení CPM musí být kromě vymezení 
obsahu uvedených součástí i obsah vazeb, např. jaké metriky se využívají v jakých 
procesech, jak se váží na řešení problémů výkonnosti podniku atd. Metriky definované 
v rámci CPM, jsou založeny na principech multidimenzionality a jsou základem pro 
aplikace business intelligence.  

CPM představuje holistický přístup k implementaci a monitoringu byznys strategie, 
kombinující dle (Coveney, 2003): 

 procesy – které používá organizace k implementaci a monitoringu řízení 
výkonnosti, 

 metriky – které jsou v rámci implementace těchto metodik v podniku 
definovány, 

 metodologie – mezi které se zařazují metodiky podporující efektivní řízení 
podniku (např. Balanced Scorecard). Současně lze do této skupiny zařadit i 
technologické metodiky pro implementaci CPM systémů, 

 aplikace a technologie – informační systémy pro podporu řízení výkonnosti 
na všech úrovních organizace, podporující dané metodiky, metriky a procesy. 

Obrázek 2 dokumentuje výše uvedené součásti řízení a jejich vztahy.  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alan+R.+Shark+D.P.A&search-alias=books&text=Alan+R.+Shark+D.P.A&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sylviane+Toporkoff&search-alias=books&text=Sylviane+Toporkoff&sort=relevancerank
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Obrázek 2: Koncepce řešení CPM (Zdroj: Voříšek, a kol., 2015, str. 176) 

CPM tak v sobě kombinuje nejrůznější moderní technologie  (zejména analytické a 
plánovací aplikace založené na nejnovějších technologiích business intelligence, 
příkladem může být systém TM1 společnosti IBM, aplikace prediktivních analýz, 
aplikace podporující data mining a text mining) praktiky či postupy řízení podniků 
takovým způsobem, aby byla co nejvíce usnadněna formulace a vlastní uskutečňování 
byznys strategie.  

Důraz na řešení vazeb mezi jednotlivými součástmi řízení podniku a jeho výkonnosti 
zdůrazňuje i (Bacal, 2012): „Propojení řízení výkonnosti k ostatním částem řízení 
podniku musí být správně nastaveno. Do tohoto propojení musí být začleněny 
všechny součásti řízení výkonnosti. Pokud jednu z nich vynecháme, systém nebude 
fungovat“. I v tomto případě se tak klade důraz na komplexnost řešení a řízení 
výkonnosti se tak musí chápat jako integrální součást řízení podniku.  

Podle názoru autorky je však možné uvedenou koncepci CPM aplikovat i pro 
vymezení systému řízení výkonnosti eGovernmentu (eGPM), případně i pro další 
oblasti užití. eGoverment se chápe jako vymezené oblasti řízení nebo působení 
orgánů veřejné správy založené na provozování, rozvoji a využívání IT. Příkladem 
jsou již zmíněné systémy centrální registry, CEDR, ADIS a další. V rámci tohoto 
článku je koncept CPM využit i pro řešení a řízení výkonnosti veřejné správy, jejích 
orgánů, i systémů v rámci eGovernmentu (eGPM). V případě návrhu řízení výkonnosti 
eGovernmentu je ale nutné také respektovat pohledy a priority různých subjektů, 
zejména vedení orgánů veřejné správy, provozovatelů systémů eGovernmentu, ale i 
centrálního řízení eGovernmentu prezentovaného Útvarem hlavního architekta (UHA). 

Řízení výkonnosti eGovernmentu je možné odvozovat od obecného vymezení 
konceptu řízení podnikové výkonnosti, CPM (Coveney, 2003). To potvrzují zkušenosti 
české i zahraniční praxe i literatura, např. (Hrabě, 2013). Pro cílové hodnocení vztahů 
architektur eGovernmentu a jeho výkonnosti je nezbytné vymezit základní kvalitativní 
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charakteristiky architektur eGovernmentu a základní charakteristiky jeho výkonnosti, 
viz další kapitola.   

Architektury eGovernmentu ve vztahu k jeho výkonnosti 

Tato část příspěvku analyzuje jako předpoklad základní charakteristiky výkonnosti 
eGovernmentu, a základní charakteristiky jeho architektur. Z toho jsou pak odvozeny 
úvahy o vlivu architektur eGovernmentu na vybrané charakteristiky jeho výkonnosti. 
V části 3.1 text bezprostředně navazuje na článek (Fortinová, 2015). 

2.3 Výkonnost eGovernmentu 

Vymezení a smysl eGovernmentu byly uvedeny již v předchozí části. Pro úplnost je 
ještě doplněn pohled na danou oblast jedním z centrálních orgánů ČR. Podle pojetí 
formulovaného bývalým Ministerstvem informatiky je e-Government proces 
transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a 
komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím posláním je 
rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti 
a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu k jejím uživatelům (Mates, 
Smejkal, 2012). 

Řízení výkonnosti eGovernmentu musí samozřejmě respektovat odlišnosti od 
komerční sféry i odlišnosti jednotlivých typů a úrovní organizací veřejné správy. 
V tuzemské i zahraniční literatuře se proto stále častěji objevují publikace, studie a 
analýzy k řízení výkonnosti veřejné správy (Government Performance Management, 
GPM), řízení výkonnosti eGovernmentu (eGovernment Performance Management, 
eGPM). Zásadní rozdíl mezi oběma pohledy na řízení výkonnosti v principech není. 
Rozdíly jsou v obsahu, kde u řízení výkonnosti orgánů veřejné správy jde o přístup 
k celku, tedy na všechny podstatné součásti jejich řízení a jejich vazby (viz část 2.2). 
Řízení výkonnosti eGovernmentu se soustřeďuje na danou oblast řízení, tedy např. 
daňový systém ADIS, a její výkonnost, s respektováním obdobného smyslu řízení a 
společných principů řešení. Veřejná správa se často označuje jako „motor ekonomiky“, 
který je buď kvalitní a výkonný a podporuje podnikatelské aktivity, nebo naopak je 
brzdí. Příkladem mohou být centrální registry výrazně redukující časové zatížení 
komerčních subjektů i občanů spojené s komunikací s orgány veřejné správy. 

Sledování úrovně eGovernmentu a jeho výkonnosti je proto předmětem zájmu i na 
mezinárodní úrovni, např. v rámci orgánů EU a speciálně EUROSTATu.  Tak např. 
„The digital agenda for Europe“ je pokládána za jednu ze sedmi nejvýznamnějších 
iniciativ v rámci „Europe 2020 strategy“. Je zaměřena na analýzy potenciálu IT 
vzhledem k rozvoji inklusivní digitální společnosti (společnosti, v níž mají občané 
potřebné dovednosti, aby se chopili příležitostí, jež nabízí internet) a digitálního 
jednotného trhu zaměřeného na rychlost inovací a dosahování trvalého růstu. 
Výkonnost eGovernmentu má v tomto kontextu své významné místo (EUROSTAT, 
2015). Výkonnost a využití eGovernmentu se v rámci EUROSTATu sleduje pomocí 
několika klíčových ukazatelů. Jako příklad ukazuje Tabulka 1 rozsah komunikace 
občanů (ve věku 16 – 74 let) s orgány veřejné správy s využitím internetu, uvedeno v 
% populace. Z tabulky vyplývá, že Česká republika je v tomto směru hluboko pod 
průměrem EU-27, a to o celých 14 procentních bodů. Jedním z důvodů je právě nižší 
výkonnost eGovernmentu v ČR v relaci k ostatním státům EU, tj. např. nižší 
poskytovaný rozsah IT služeb, příprava a informovanost občanů o možnostech 
existujících IT služeb apod.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Tabulka 1: Využití internetu pro komunikaci občanů s veřejnou správou v % 

 

geo\time 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EU (28 countries) 35 37 41 41 44 41 47 46 

EU (27 countries) 35 37 41 41 44 42 47 46 

Euro area 
(changing 
composition) 37 39 43 44 46 46 50 50 

Denmark 49 73 78 81 83 85 84 88 

Estonia 37 46 50 53 54 48 51 81 

Finland 62 64 68 68 70 69 80 80 

Netherlands 61 61 64 62 67 79 75 75 

Sweden 59 65 68 74 78 78 81 73 

Luxembourg 60 66 67 60 61 56 67 70 

France 48 47 57 57 61 60 64 63 

Austria 51 49 51 51 53 54 59 57 

Germany 44 48 50 50 51 49 53 53 

Latvia 20 30 40 41 47 35 54 52 

Belgium 26 41 45 47 50 50 55 52 

Slovakia 40 38 50 48 42 33 57 51 

Ireland 34 37 37 44 49 45 51 50 

United Kingdom 40 48 48 40 43 41 51 49 

Spain 31 34 38 38 44 44 49 49 

Greece 13 14 16 27 34 36 45 46 

Slovenia 35 35 44 46 48 52 53 45 

Lithuania 22 22 24 29 36 34 41 44 

Portugal 19 21 26 37 39 38 41 43 

Malta 25 34 37 37 41 32 40 42 

Hungary 28 30 34 38 42 37 49 42 

Croatia 16 17 19 17 26 25 32 35 

Cyprus 18 24 25 29 30 30 41 34 

Czech Republic 19 26 23 42 30 29 37 32 

Poland 22 25 28 28 32 23 27 27 

Italy 20 21 23 22 19 21 23 24 

Bulgaria 10 11 24 25 27 23 21 18 

Romania : 7 8 7 31 5 10 11 

 

Jedním z podstatných předpokladů zvyšování výkonnosti eGovermentu je úroveň 
interoperability (schopnosti různých systémů vzájemně spolupracovat) jeho IT služeb. 



Architektury eGovernmentu ve vztahu k jeho výkonnosti 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2016  35 

V dubnu 2016 přijal sbor komisařů Evropské komise první pracovní program nazvaný 
jako „Nový ISA program - Interoperability Solutions for European Public 
Administrations“ (European Commision, 2016). Investice se předpokládají v rozsahu 
131 milionů EUR, a to pro rozvoj interoperability IT služeb a modernizaci veřejné 
správy v Evropě v létech 2016 – 2020. Program zahrnuje balíky (packages) řešení, 
z nichž každý se problematiky výkonnosti přímo nebo nepřímo dotýká, např.: 

 sémantická interoperabilita, 
 přístupy k datům, sdílení dat, otevřená data, 
 e-Procurement / e-Invoicing, 
 rozhodovací procedury a legislativa, 
 rozvoj podpůrných nástrojů pro veřejnou správu, 
 systémy metrik pro veřejnou správu. 

Vedle národních a zejména nadnárodních programů směřujících ke zvyšování 
výkonnosti eGovernmentu se v literatuře analyzují i dílčí organizační i technologická 
řešení, jako např. využití technologií a řešení na bázi Web 2.0 (Uthayasankar et al., 
2015). Technologie Web 2.0 jsou stále více využívány v rámci eGovernmentu orgány 
veřejné správy pro aktivity počínaje „otevřenou politikou“ přes nejrůznější komunikační 
kampaně až po rozšiřování a zkvalitňování zákaznických služeb pro občany a 
podnikatelské subjekty. Jiným takovým faktorem výkonnosti je uplatňování PPS - 
Public Service Platforms (Ranerup et al, 2016). PPS představuje nový typ 
technologické platformy, která je založená na filosofii New Public Management (NPM) 
a podporuje veřejné služby v tzv. „quasi-markets”. Příspěvek shrnuje principy PPS 
vzhledem k dosahovaným efektům, strukturám posktovaných služeb, ke způsobům 
financování těchto služeb. Princip PPS vychází ze zmíněné filosofie New Public 
Management, tj. jasně deklaruje poskytované služby veřejné správy, včetně jejich 
ekonomických, funkčních a provozních parametrů, které jsou pak základem jejich 
efektivního řízení a vztahů orgánů veřejné moci k občanům a komerčním subjektům. 

Výkonnost eGovernmentu a analýzy jejích vztahů k architekturám, novým 
technologiím, platformám jako PPS musí být vyjádřeny pomocí sady charakteristik, 
které mohou mít kvantitativní, nebo kvalitativní (nomimální nebo ordinální) povahu. 
Takový komplex charakteristik (viz kapitola 3.3) byl postupně formulován a publikován 
v (Fortinová, 2015).  

2.4 Architektury eGovernmentu 

Východiskem pro hodnocení architektur eGovernmentu je pochopení architektury 
veřejné správy. Hrabě (2014) ji formuluje takto „Celková architektura veřejné správy je 
výsledkem použití celostního systémového  a architektonického myšlení na strukturu a 
fungování státu a celé veřejné správy v co nejširších souvislostech. Architektura 
veřejné správy je prostředkem k poctivému pochopení toho, co tvoří stát nyní, co je 
jeho posláním a jaké jsou varianty vývoje státu, aby toto poslání mohl plnit lépe. 
Architektura veřejné správy, tj. všechno, co veřejnou správu tvoří a postup, jakým to 
vzniklo, existuje samostatně v realitě, bez ohledu na to, zda a jak dobře je to 
(architektura) poznáno a popsáno. Čím lépe jsou ale součásti veřejné správy popsány 
ve vzájemných souvislostech a čím více je toto poznání sdíleno bez hranic napříč 
celou veřejnou správou, tím lépe je možno veřejnou správu řídit a rozvíjet.“ 

Lze tedy konstatovat, že architektura orgánu veřejné správy zahrnuje vymezení 
základních oblastí řízení orgánu veřejné správy, hlavních procesů, jejich obsahu a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X15000763
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X16300107
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specifikace vzájemných vazeb a souvislostí. V návaznosti na obecné rámce 
architektur zahrnuje i architekturu eGovernmentu, to znamená uspořádání datových 
zdrojů, technologií a dalších součástí řízení a fungování IT podpory daného orgánu 
veřejné správy. 

Hlavní pozornost v dalších částech článku je věnována architekturám eGovernmentu 
na úrovni jednotlivých orgánů veřejné správy. Pro úplnost je následující poznámkou 
uvedena i základní charakteristika Národní architektury. 

Otázkami architektur ve VS (veřejné správě) s vazbou na otázky eGovernmentu se 
v české odborné literatuře zabývá zejména Pavel Hrabě. Např. v (Hrabě, 2015) se 
uvádí: „Obsah národních architektur vzniká vždy podle jednotného myšlenkového 
konceptu a postupu práce, který se nazývá architektonický rámec. Myšlenkový 
koncept, aby byl realizovatelný, musí být doplněn zdroji, pravidly, (legislativou), 
nástroji, komunikací apod. Součástí celého širokého „prostředí Národní architektury“ 
by tedy mělo být:  

 Lidé a instituce – tvořící platformu pro vývoj, údržbu, komunikaci, vzdělávání 
a sdílení Národní architektury a Národního architektonického plánu.  

 Architektonický rámec – koncept struktury architektury a procesů její tvorby a 
údržby, návody, vzory a další akcelerátory práce.  

 Architektonický obsah – principy, standardy, referenční modely, sdílené a 
individuální modely v jednotlivých doménách architektury, plán postupu 
realizace cílové architektury.  

 Společné nástroje – nástroj pro správu znalostí (repository), modelovací 
nástroje, sociální síť,…  

 Uživatelé – manažeři orgánů veřejné moci, užívající NA na podporu svého 
rozhodování.   

Zavedení podnikové architektury pro VS ČR samo o sobě představuje rozsáhlý 
mnohaletý transformační program, který musí mít precizní zadání, analýzu 
proveditelnosti, plán financování atp.“ 

2.5 Analýza vlivů architektur eGovernmentu na jeho výkonnost 

Otázky hodnocení vlivů kvality architektur eGovernmentu na jeho výkonnost jsou, 
vzhledem k potřebám teorie i praxe, dle názoru autorky, na základě jejích zkušeností 
z působení ve veřejné správě, relevantní. Řešení architektur eGovernmentu není 
samoúčelné, ale musí přinášet zejména zvyšování jeho výkonnosti, efektivity i vyšší 
kvality jím poskytovaných služeb. Na druhé straně s řešením vztahů kvality architektur 
a výkonnosti eGovernmentu je spojena řada problémů. Např. je nutné nejprve vymezit, 
jak pojímat a hodnotit výkonnost eGovernmentu, jakými charakteristikami, případně 
metrikami. Je rovněž nutné vymezit, jak hodnotit kvalitu architektur eGovernmentu a 
teprve následně směřovat k hodnocení jejich vztahů k výkonnosti. 

Důraz na hodnocení uvedených vztahů potvrzuje i (Hrabě, 2013, 2), kde se uvádí „ 
systém výkonnosti je třeba zařadit do vztahu k ostatním architekturám veřejné správy. 
Zejména k business architektuře s jejím katalogem služeb a procesním modelem VS a 
k datové a aplikační architektuře informačních systémů VS, zdrojů informací pro KPI“. 
Cílem takového hodnocení je vytvářet podklady pro rozvoj architektur jednotlivých 
součástí eGovernmentu a přispívat tak k systematickému řízení orgánů veřejné moci 
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s orientací na jejich výkonnost.“ V návaznosti na to lze doplnit i některé další cíle 
uplatňování KPI v praxi orgánů veřejné správy uvedené v (Hrabě, 2013, 1): 

 Institucionalizovat principy činností zaměřených na poskytnutí služby a 
dosažení výsledku   

 Zvýšit motivovanost a efektivitu manažerů a zaměstnanců veřejné správy  

 Zlepšit rozhodování o hospodárném vynaložení zdrojů a účelném 
poskytování služeb vedoucích k výsledku 

Analýza vztahů vymezených v úvodu článku, tj. vztahů mezi navrhovanou 
architekturou eGovernmentu a řízením jeho výkonnosti, je dále navržena ve třech 
krocích: 

1) stanovení podstatných charakteristik pro hodnocení výkonnosti eGovernmentu, 

2) vymezení kvalitativních charakteristik architektur eGovernmentu, s uvedením 
příkladů, 

3) návrh hodnocení vlivů kvality architektur eGovernmentu na jeho výkonnost. 
 

1) Stanovení podstatných charakteristik pro hodnocení výkonnosti 
eGovernmentu  

Návrh takové sady charakteristik a jim odpovídajících metrik je uveden ve 
(Fortinová, 2015), kde jsou rozděleny do několika skupin - charakteristiky cílového 
užití funkcí eGovernmentu, charakteristiky ekonomické atd. U každé 
z charakteristik je uvedena metrika, pokud má smysl, a odpovídající analytické 
dimenze. 

Charakteristiky cílového užití eGovernmentu 

Charakteristiky cílového užití zahrnují portfolio poskytovaných služeb, jejich 
funkcionalitu a úroveň využití. Do této skupiny patří: 

 rozsah poskytovaných a podporovaných IT služeb, tj. služeb poskytovaných 
komerčnímu subjektu nebo občanu s podporou IT, např. vyřízení žádosti  
o pas apod.: 
o v současné době nejčastější charakteristika pro sledování úrovně 

eGovernmentu v rámci států EU a založená na standardu 20 služeb 
EUROSTATu), 

o pro detailnější analýzy je tato charakteristika velmi hrubá, 
o  metrika – počet IT služeb poskytovaných v daném období, regionu 

apod. 
o  dimenze – čas, IT služby, regiony, poskytovatelé, uživatelé, způsob 

poskytování služby 

 kvalita poskytovaných IT služeb: 
o  v mezinárodních statistikách se nevyužívá, 
o  metrika – textové vyjádření 

 úroveň využití poskytovaných služeb komerčními subjekty a občany, 
o používá se velmi často v mezinárodních statistikách v rozlišení na 

podniky a občany, s jejich přesným vymezením, např. obvykle podniky 
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s počtem zaměstnanců vyšším než 10 apod., nebo  
u občanů, 

o  metrika – obvykle v procentuálním vyjádření - podíl podniků nebo 
občanů na celkovém počtu využívajících daný systém – podle typů 
podniků, podle odvětví, podle kategorií občanů apod., případně jako 
poměr mezi počtem využití služby klasickou cestou (přepážka) a 
elektronickou cestou 

o  dimenze – čas, IT služby, regiony, poskytovatelé, komerční subjekty, 
věková struktura občanů, způsob poskytování služby 

 počet občanů resp. podniků, které jsou potenciálními uživateli IT služeb: 
o  jde o kvalifikované odhady, ale velmi významné pro výpočty návratnosti 

investic do přípravy IT služeb, 
o  metrika – obvykle v procentuálním vyjádření – počet nebo podíl 

podniků nebo občanů na celkovém počtu, které jsou potenciálními 
uživateli daného systému – podle obdobných dimenzí, jako 
v předchozím případě 

o  dimenze – čas, IT služby, regiony, poskytovatelé, komerční subjekty, 
věková struktura občanů,  

 skutečný počet uživatelů daného systému v rámci určitého období,  
o období musí být jasně definováno, je ale důležitá pro sledování vývoje ve 

využití služeb, 
o obvyklým obdobím v mezinárodních statistikách je 1 rok, 
o  metrika – obvykle v absolutním nebo procentuálním vyjádření - počet 

nebo podíl podniků nebo občanů na celkovém počtu – podle obdobných 
dimenzí, jako v předchozím případě, 

o  dimenze – čas, plán / skutečnost, IT služby, regiony, poskytovatelé, 
komerční subjekty, věková struktura občanů, způsob poskytování služby 

 mimoekonomické (zejména sociální) dopady zavedení služby: 

 představuje komplexní pohled na vlivy IT služby na ekonomiku a 
společnost, 

 textový popis – s ohledem na komplexnost a různorodost vlivů je 
obtížně měřitelné. 

Charakteristiky ekonomické 

Charakteristiky ekonomické představují: 

 náklady na poskytované IT služby: 
o objem nákladů na IT služby v členění podle kategorií IT služeb, 

poskytovatelů, OVM, nákladových druhů, případně dalších dimenzí, 
o  metrika – náklady v tis. Kč, 
o  dimenze – čas, plán / skutečnost, IT služby, nákladové druhy, 

regiony, poskytovatelé,  

 ekonomické efekty z IT služeb pro komerční subjekty: 
o představují efekty vyjádřitelné finančně, nebo efekty, které lze bez 

výrazného zkreslení na finanční vyjádření převést, příkladem je absolutní 
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nebo relativní snížení nákladů na využití požadovaných funkcí VS, 
snížení časové náročnosti na jejich zajištění s převodem na náklady 
apod. 

o  metrika – ekonomické efekty v tis. Kč, 
o  dimenze – čas, plán / skutečnost, IT služby, druhy efektů, regiony, 

poskytovatelé, komerční subjekty 

 ekonomické efekty pro občany: 
o  představují efekty obdobné, jako v předchozím případě, ale se zúžením 

na jednoho občana, tedy většinou snížení časové náročnosti 
s případným přepočtem, např. na ušlou mzdu apod. 

o  metrika – ekonomické efekty v tis. Kč, 
o dimenze – čas, plán / skutečnost, IT služby, druhy efektů, regiony, 

poskytovatelé, občané dle věkové struktury 

 mimoekonomické – strategické efekty z poskytovaných IT služeb: 
o i když jde o mimoekonomické efekty, jsou obvykle zařazovány do 

skupiny ekonomických charakteristik, 
o patří k nim např. zlepšení celkového povědomí o daném OVM, zlepšení 

politické pozice vedení OVM apod. 
o textový popis – s ohledem na komplexnost a variantnost těchto efektů 

jsou obtížně měřitelné 

a další, např. bezpečnost poskytování IT služeb, úroveň jejich integrace atd. 

 

2) Vymezení kvalitativních charakteristik architektur eGovernmentu, 
s uvedením příkladů, 

Jako příklady architektur eGovernmentu jsou uvedeny architektura Centrálních 
registrů (Obrázek 3) a architektura Informačního systému centrální evidence dotací 
z rozpočtu (IS CEDR) (Obrázek 4). 
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          Obrázek 3, příklad 1: Aplikační architektura - Centrální registry ČR  

         (Zdroj: http://www.szrcr.cz/) 
 

 

Obrázek 4, příklad 2: Aplikační architektura - Informační systém centrální 
evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) (Zdroj: http://www.cedr.cz/) 

http://www.szrcr.cz/
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U uvedených architektur lze hodnotit např. následující charakteristiky, které byly 
zvoleny na základě diskusí autorky především s pracovníky z praxe: 

 obsah – v obou případech architektury pokrývají kompletně obsah řešení, 
architektura centrálních registrů se váže téměř výlučně na vnitřní obsah, 
architektura CEDR vyjadřuje i vazby k externím subjektům, resp. systémům 
eGovernmentu, 

 granularita – úroveň detailu je v případě centrálních registrů dotažena do 
základního vymezení jejich obsahu, v případě CEDR se omezuje pouze na 
názvy jednotlivých komponent, nebo subjektů, 

 transparentnost – schopnost uživatele (pracovníků OVM) se v architektuře 
rychle orientovat je ovlivněna složitostí vlastního systému, v daných 
případech se jeví obě architektury odpovídající požadavkům na rychlou 
orientaci. 

Další dílčí charakteristiky obou systémů eGovernmentu, včetně jejich funkcionality, 
jsou na stránkách http://mbi.vse.cz (aplikace s kódy AB01AXGO pro centrální 
registry a AB13AXGO pro CEDR). Na tomto místě by bylo možné specifikovat 
další vlastnosti, ale pro účely další analýzy se text příspěvku omezuje pouze na 
výše uvedené.  

 

3) Hodnocení výkonnosti eGovernmentu ve vztahu k jeho architekturám.   

Možný přístup k hodnocení výkonnosti je založen na dvou příkladech architektur – 
Centrální registry a CEDR. Uvedené hodnocení využívá charakteristiky výkonnosti 
uvedené v bodě 1) této části a obsahuje na dané úrovni poznání pouze verbální 
hodnocení (v dalších fázích řešení bude navrženo i využití metrik u jednotlivých 
charakteristik). Jako zdroj pro uvedené úvahy a hodnocení byly použity výsledky 
průzkumů uvedené v (Hrabě, 2014), v nichž respondenty byli převáženě pracovníci 
veřejné správy. Výzkum se v tomto případě zaměřil na jejich vnímání architektur ve 
VS ve vztahu k jejich manažerským potřebám. Dalším zdrojem byly prezentované 
názory specialistů z praxe v rámci odborných seminářů a diskusí. 

Vybrané charakteristiky cílového užití eGovernmentu 

 rozsah poskytovaných a podporovaných IT služeb: 
o Centrální registry: z architektury vyplývá alespoň základní rozsah 

poskytovaných služeb, což je dáno zejména vyšší granularitou vymezení 
jednotlivých registrů,  

o CEDR: rozsah poskytovaných služeb není z architektury patrný, ale na 
druhé straně poskytuje kvalitnější přehled o subjektech, které tyto služby 
využijí,  

 úroveň využití poskytovaných služeb komerčními subjekty a občany, 
o Centrální registry: s ohledem na obsah a celkové zaměření architektury 

je zřejmý mimořádně vysoký rozsah využití poskytovaných služeb, (např. 
jen za prosinec 2015 bylo podle výroční zprávy SZR 23 269 487 
úspěšných transakcí, 

o CEDR: rozsah služeb je omezený na subjekty žádající, resp. využívající 
dotace z rozpočtu a na subjekty přímo vázané na CEDR (viz schéma 
architektury), 

 počet občanů resp. firem, které jsou potenciálními uživateli IT služeb: 

http://mbi.vse.cz/
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o Centrální registry: počty občanů a zejména firem využívajících centrální 
registry je dán charakterem jednotlivých registrů (registr obyvatel, registr 
osob registr územní identifikace) a lze předpokládat, že bude velmi silně 
narůstat, a to jak přímým využitím tak zprostředkovaně přes agendové 
systémy  

o CEDR: počty uživatelů se v tomto případě omezují téměř výlučně na 
komerční subjekty, případně orgány samosprávy využívajících dotace, 
jejich počet je tedy omezen, 

 skutečný počet uživatelů v rámci určitého období,  
o Centrální registry: vymezené období nemá na počet uživatelů vliv, pouze 

je třeba očekávat tendenci nárůstu uživatelů v čase, 
o CEDR: na počet uživatelů mají vliv období stanovená pro podávání 

žádostí o dotace a jejich vyhodnocování, 

 mimoekonomické (zejména sociální) dopady zavedení služby: 
o Centrální registry: v případě centrálních registrů jde (po zvládnutí jejich 

užití) o silné sociální dopady jak vzhledem k občanům, tak komerčním 
subjektům – redukují se počty návštěv OVM a tedy dochází 
k minimalizaci časových a finančních ztrát, 

o CEDR: sociální dopady jsou evidentně nižší, než v předchozím případě, 
je možné je však sledovat ve vyšší transparentnosti v oblasti přidělování 
dotací. 

Charakteristiky ekonomické 

 náklady na poskytované IT služby: 
o Centrální registry: vysoké pořizovací a vstupní náklady na řešení 

centrálních registrů jsou kompenzovány rozsahem jejich využití a tudíž 
náklady na jednotlivé poskytované služby jsou relativně nižší a s dalším 
využitím se dá očekávat, že půjdou dolů (analýza návratnosti řešení byla 
provedena v rámci projektu centrálních registrů, ale aktuální údaje nemá 
autorka k dispozici) 

o CEDR: náklady na poskytované služby jsou úzce závislé na počtu 
subjektů žádajících nebo využívajících dotace z rozpočtu, 

 ekonomické efekty z IT služeb pro komerční subjekty: 
o Centrální registry: v souvislosti s centrálními registry se výrazně snižuje 

časová náročnost pracovníků komerčních subjektů na komunikaci  
s OVM a tím dochází k výrazným ekonomickým úsporám,  

o CEDR: funkcionalita poskytovaná CEDR umožňuje lépe, přesněji a 
rychleji specifikovat žádosti o hypoteční úvěrování - IS je provozován 
Ministerstvem pro místní rozvoj a slouží k racionalizaci a lepší kontrole 
úvěrování, 

 ekonomické efekty pro občany: 
o  Centrální registry: v souvislosti s centrálními registry se výrazně snižuje 

časová náročnost na komunikaci občanů s OVM a tím dochází i  
k finančním úsporám (např. v oblasti mezd, nárokům na cestovné apod.) 

o CEDR: systém je vztažen zejména na komerční subjekty a pro občany 
má podstatně menší význam 

o mimoekonomické – strategické efekty z poskytovaných IT služeb: 
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o Centrální registry: centrální registry představují strategický význam 
zejména v posilování důvěry občanů a komerčních subjektů ve veřejnou 
správu a uplatnění IT v ní, přinášejí konkrétní hmatatelné efekty, 
samozřejmě za předpokladu zvládnutí komunikace s nimi. Tato 
problematika je prezentována např. na portále http://mbi.vse.cz (skupina 
úloh TGQ640XGO - VS: Základní registry) 

o CEDR: zvyšování transparentnosti a úrovně kontroly v oblasti úvěrování 
z rozpočtu představuje významný strategický efekt, jak pro žadatele, tak 
příslušné státní orgány (MMR a další). 

o Navrhovaný způsob hodnocení vztahů mezi řízením výkonnosti 
eGovernmentu (včetně specifikovaných metrik a dimenzí) může 
znamenat jednak jeden z podstatných podkladů pro formulaci architektur 
(určující smysl fungování OVM a jeho architektur) a na druhé straně 
jeden z podkladů pro vyhodnocování do jaké míry navržená a, 
předpokládejme již uplatněná architektura, skutečně znamená řešení pro 
zvyšování výkonnosti OVM podle výše definovaných charakteristik. 
Hodnocení výkonnosti, architektur i jejich vztahu navíc musí respektovat 
primární zájmy, potřeby a cíle OVM pro jehož řízení jsou uvedené 
přístupy a konstrukce navrhovány a využívány. 

3. Závěr 

Jak praxe, tak i teorie ukazují, že řešení architektur v rámci eGovernmentu je 
významným nástrojem řízení jejich rozvoje. Přinášejí do něj velmi podstatné efekty, 
jako je zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými skupinami řešení (manažery, 
uživateli, IT specialisty), zvyšování kvalifikace klíčových specialistů, pochopení a 
vyjádření řešených úloh a problémů v co nejširším kontextu, efekty spojené 
s hledáním a dosahováním konsensu mezi zmíněnými skupinami a s tím související 
zvyšování stability řešení v dlouhodobém horizontu. 

Obdobně je to i s implementacemi systémů řízení výkonnosti orgánů veřejné správy a 
následně i systémů eGovernmentu, které je podporují. Jak bylo zmíněno, veřejná 
správa a následně i  eGovernment se chápou jako motor ekonomiky a s jeho kvalitou i 
výkonností se zlepšují nebo zhoršují podmínky pro obchodní a další aktivity podniků i 
jednotlivých občanů. To je základní důvod pro sledování a řízení výkonnosti v celé 
veřejné správě. Obecné principy řízení výkonnosti jsou všeobecně známé a 
aplikovatelné v různém prostředí, včetně systémů eGovernmentu. 

Jinou otázkou je hodnocení a řízení vzájemných vazeb mezi architekturami 
eGovernmentu a jeho výkonností. To je, jaké nároky klade řízení výkonnosti na řešení 
architektur a na druhé straně do jaké míry kvalita architektur bude a v jakém rozsahu 
ovlivňovat jeho výkonnost.  

Podle dostupných informací je řešení a vymezení obecných principů v této oblasti na 
začátku, byť již určité výzkumy a průzkumy se v ČR realizují. V každém případě 
hodnocení výše zmíněných vazeb sleduje zkvalitnění plánování rozvoje 
eGovernmentu, jak bylo uvedeno v přechozím textu. K dispozici může být více metod, 
navržená je pouze jedna z nich, využívající pouze slovního hodnocení. Lze ale 
předpokládat, že na takovém hodnocení se bude podílet postupně více expertů, 
případně v rámci průzkumů větší počet respondentů, jejichž názory se budou 
postupně konsolidovat, jak je to běžné i u jiných metod obdobného charakteru.  

http://mbi.vse.cz/
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