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Abstrakt: Článek představuje vizi efektivnějšího využívání eGON Service Bus ve 
veřejné správě pomocí principu řetězení sběrnic. Zaměřuje se na systémový přístup 
využití dat mezi agendovými informačními systémy formou řetězení sběrnic služeb 
jako určitého protikladu k protěžované tématice využívání dat mezi centrálními 
agendovými informačními systémy a informačním systémem základních registrů 
(ISZR). Článek je určen pro odbornou veřejnost a vedoucí pracovníky orgánů veřejné 
moci, kteří investovali nemalé úsilí do koncepce ISZR, eGSB a jejich využití v praxi, 
které zatím nenese očekávané a proklamované přínosy. V článku je představena 
architektura celorezortních integračních sběrnic – princip řetězení sběrnic směrem  
k národní integrační sběrnici eGSB (tzv. národní veřejnosprávní informační dálnice) na 
pozadí Národního architektonického plánu ČR pro období 2014-2020. 

Klíčová slova: orgány veřejné správy, základní registry (ZR), informační systém 

základních registrů (ISZR), registr práv a povinností (RPP), registrované agendové 
informační systémy (AIS), národní integrační sběrnice služeb (eGSB), sdílení dat, 
editoři a čtenáři dat, rezortní integrační sběrnice služeb. 

 

Abstract: The aim of article is to present the vision of effective usage of existing 
national integrated service bus (eGSB).  Contrary to the central approach of data 
sharing (central and state levels),which is quite often discussed, the article focuses on 
the sharing of the data between local and regional domian information systems, which 
is not the theme so strongly propagated within the public administration system. The 
target group of the article is professional public and managers of public authorities, 
which already invested considerable effort to step into eGovernment initiatives on 
local, regional and central levels of public administration, however the benefits are 
either still hidden or not so big as they were expected at the beginning. The 
architecture of domain oriented service buses connected to national integrated service 
bus (eGSB) is drafted and presented with respect of departmental independance as is 
proposed in national architecture plan of Czech Republic for years of 2014-2020 (so-
called national public administration information higway).  

Key words: public adminsitration bodies (public authorities), national basic registers 

(ZR), information system of national basic registers (ISZR), register of rights and 
obligations (RPP), registered domain information systems (AIS), national integrated 
service bus (eGSB),  data sharing, data editors and publishers, departmental 
integrated service bus. 
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1. Úvod 

Pracuji v prostředí ICT na stranách orgánů veřejné správy i dodavatelských firem již 
delší období. Věnuji se problematice elektronizace veřejné správy a souvisejících 
aktivit nejen z pohledu pozorovatele, ale i z pohledu přispívajícího na různých úrovních 
veřejné správy. Za svoji profesní praxi jsem měl možnost se podílet na několika 
projektech v oblasti informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu v různých 

stádiích jejich vzniku i realizace
1
. Mnohé se od doby reformy veřejné správy v letech 

2000-2002 a od vstupu České republiky do Evropské unie (2004) ve zvýšení efektivity 

výkonu veřejné správy v jejích obou dvou liniích a všech úrovních udělalo
2
. Česká 

republika vybudovala zajímavou a v evropském (a možná i v celosvětovém) měřítku 
ojedinělou soustavu Informačního systému základních registrů (ISZR). Ta byla 
realizována jako důsledek mnohých různou měrou koordinovaných nebo samostatně 

pojatých ICT iniciativ a projektů realizovaných ve veřejné správě v letech 1996-2004
3
 

rezortními ministerstvy nebo pod samostatným „informatickým ministerstvem“
4
. Jejich 

cílem bylo přispět významným způsobem k trendu zavádění ICT v systému veřejné 

správy pro podporu obslužných procesů pro různé cílové skupiny veřejné správy
5
. 

                                                           
1 Např. Vedení Štábního informačního systému pro Armádu České republiky za 
společnost EDS s.r.o., účast na projektu Projekt Informační a komunikační služby a 
systémy veřejné správy, viz [Phare00], ze kterého jsme vytvořili Standard ISVS pro 
zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, verze 1.1, Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy, Ročník II, Praha 
2001, Částka 7, ISSN 1213-225X, vedení programu Redesign Statistického 
Informačního Systému za Český statistický úřad (CZ.1.06/1.1.00/07.06396, 
https://www.czso.cz/csu/czso/redesign), iniciace projektu Elektronická Sbírka a 
elektronická legislativa (CZ.1.06/1.1.00/15.08805) za Českou poštu a.s., Odštěpný 
závod ICT, vedení projektu Interaktivní personální portál na podporu personálních 
procesů územní samosprávy (www.ipepo.cz), účast na přípravě projektu SMART 
Administration v rezortu Ministerstva kultury ČR (CZ.1.06/1.1.00/03.06319), příprava a 
vytvoření Strategie ICT v rezortu Životního prostředí pro období 2014-2020, založení a 
provozování konference IMPA (Information Management of Public Administration, 
www.openmim.cz/impa2014), založení a provozování konference o přeshraniční 
spolupráci EuroRegio (zaměřeno na Česko-Sasko-Bavorský region, 
www.openmim.cz/euroregio2013), komentování a připomínkování materiálu Návrh 
opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb 
kolektivu autorů kolem prof.Jiřího Voříška (Rada Vlády pro Informační Společnost) 
2 V linii státní správy i územní samosprávy, na místní (městské a obecní), krajské i 
centrální úrovni 
3 Např. Metodika Modelování Agend Veřejné Správy (ÚSIS, Praha 1997), Metasystém 
Veřejné Správy (MtVS, ÚSIS, Praha 1998) 
4 V roce 1996 byl založen Úřad pro Státní informační systém, který se následně 
přejmenoval na Úřad pro Veřejné informační systémy. Tento pak byl transformován na 
základě změny kompetenčního zákona na Ministerstvo informatiky České republiky, 
které bylo Vládou ČR v roce 2007 zrušeno 
5 Významnými cílovými skupinami byly a jsou skupiny Občan – Podnikatel – Turista 

https://www.czso.cz/csu/czso/redesign
http://www.ipepo.cz/
http://www.openmim.cz/impa2014
http://www.openmim.cz/euroregio2013
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Neméně významným cílem bylo též napomoci k harmonizaci českého právního řádu a 
prostředí české veřejné správy s právem Evropské unie a implementaci evropských 
nařízení v oblasti ICT v rámci předvstupní strategie České republiky do EU. Pojetí 
ISZR procházelo širokými a náročnými diskusemi než dospělo k současné a ustálené 

podobě na počtu 4 registrů: RÚIAN, ROS, ROB a RPP
6
. Následným počinem 

opírajícím se o logo postavičky eGON a jeho partnerky Klaudie a také o motta jako 
jsou „sdílení dat ve veřejné správě“, „občan nebude obíhat, obíhat budou data“ a 
„údaje jsou od občana požadovány pouze jednou“, apod., bylo vybudování sběrnice 
služeb eGON Service Bus, která měla a má umožnit sdílet nereferenční data mezi 
orgány veřejné správy.   

V tomto článku se zabývám návrhem řetězení sběrnic služeb, který může významně 
přispět k efektivnějšímu využívání tolik propagované sběrnice na výměnu 
nereferenčních dat eGON Service Bus. 

2. Současný stav eGON Service Bus 

eGON Service Bus v celkové architektuře infomačních systémů veřejné správy tak, jak 
ji stanovuje Národní architektonický plán, lze začlenit do centrálního segmentu. 

eGON Service Bus slouží pro sdílení nereferenčních údajů mezi publikačními a 

čtenářskými Agendovými Informačními Systémy (AIS)
7
, které jsou v gesci různých 

orgánů veřejné správy, jímž byl svěřen výkon státní správy i samosprávy v souladu se 
zákonem č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze
8
. Projekt eGON service Bus byl financován z Evropských fondů, Integrovaného 

operačního programu IOP. Konceptuální začlenění eGON Service Bus v rámci 
centrálního segmentu je patrné z modelu uvedeného na Obr.č.  1, který byl převzat 
 z [MVČR2015_1] a mírně pro potřeby tohoto článku upraven. eGON Service Bus je 
v tomto schématu znázorněn jako aplikační komponenta. 

                                                           
6 Jedno z prvních pojetí uvažovalo též se čtyřmi registry: RES – Registr ekonomických 
subjektů, ROB – Registr obyvatel, ÚIR – Územně identifikační registr, RN – Registr 
nemovitostí 
7 Podle definice Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů: § 2 písm. e) je AIS  takový informační systém, který slouží k výkonu agendy. 
(Musí být hlášeny v RPP.) Jedná se o pojem používaný v souvislosti se provozem 
základních registrů, má proto omezenou platnost pouze v České republice. 
8 Vše v aktuálním znění  

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=68500&nr=111~2F2009&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=68500&nr=111~2F2009&rpp=15#local-content
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Obr.č.  1 Zobrazení TO-BE stavu pro sdílení dat mezi AIS publikačním a 

čtenářským v gesci jednoho OMV prostřednictvím eGON Service Bus pro 
potřeby jiných OMV (zdroj [MVČR2015_1], str. 27) 

 

V materiálu [MVČR2015] na straně 13, 28, 31, 42, 54, 73, 90 se píše: „Jde  
o integrační nástroj, který poskytuje funkcionalitu propojení Agendových informačních 
systémů (ve smylsu definice zákonem 111/2009 Sb., o základních registrech). eGSB 
zajišťuje propojení mezi AIS a Informačním systémem základních registrů. eGSB 
představuje specializované sdílené referenční rozhraní mezi informačními systémy ve 
smyslu paragrafu 2, písm. b), i) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění. eGSB má za 
úkol zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými AISy a zajistit jeden logický kanál 
pro komunikaci lokálních AIS a ISZR, které pak mohou využívat této komunikační 
sběrnice a využívat eGon služby bez toho, aby bylo nutné pro každý AIS nákladně 
budovat komunikační rozhraní. 

Z uvedené citace je zřejmé za jakým účelem byl eGON Service Bus (dále též eGSB) 
realizován. Bohužel od ukončení jeho realizace do dnešního dne nelze hovořit o jeho 
efektivním využití. 

Ke dni psaní tohoto článku mi není známo žádné využití eGON Service Bus mimo 
iniciovaného pilotního projektu sdílení údajů mezi Policií ČR a vybranými městskými 
policiemi (údaje z registru zbraní).  

To znamená, že není zájem ze strany orgánů veřejné správy k a) využívání služeb 
eGON Service Bus a b) k uzpůsobování již existujících nebo nově 
připravovaných čtenářských i publikačních Agendových Informačních Systémů ke 

sdílení dat s jinými AIS v gesci jiných orgánů veřejné správy. Tato skutečnost je dle 
mého daná i tím, že existuje mnoho legislativních bariér na straně jedné a nechuť 
dělat iniciativně věci, které nejsou vyžadovány zákonem nebo podzákonnými 
normami. 
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3. Propojený datový fond a eGON Service Bus 

Idea propojeného datového fondu tak jak je představena na str. 72 v materiálu 
[MVČR2015_1], viz Obr.č.  2, je zatím též vizí a nerealizovatelným ideálem. Pod 
Radou Vlády pro informační společnost začal pracovat Výbor architektury, jehož 
členové jsou pracovníci ústředních orgánů státní správy, zástupci krajů, měst a obcí 
zabývající se aplikací podnikové architektury v prostředí orgánů veřejné moci  
(s využitím principů TOGAF/ArchiMate). Tento výbor jistě přispěje společným úsilím 
k naplňování vizí, se kterými byl eGON Service Bus realizován jako zprostředkovatel 
služeb (service bus – service hub) k postupnému budování vize propojeného datového 
fondu nereferenčních údajů ze čtenářských i publikačních AIS, které jsou v gesci 
jednotlivých orgánů veřejné moci.  

 
Obr.č.  2 Zobrazení TO-BE stavu propojeného datového fondu včetně začlenění 

eGON Service Bus, ISZR, ISVS a AIS (zdroj [MVČR2015_1], str. 72) 

 

eGON Service Bus jako aplikační komponenta včetně služeb PROBE, Čtení  
a Publikování je znázorněn tmavě modře v dolní části obrázku. Služba PROBE je 
službou, která zdrojové / cílové aplikaci předává zprávu, že je eGON Service Bus 
aktivní (funkční). Služba Čtení umožňuje, aby eGON Service Bus načetl stanovené 
údaje z publikačního AIS a zprostředkoval je dále pomocí služby Publikování těm 
čtenářským AIS, které tyto údaje potřebují (jsou přihlášené k jejich odběru). Domnívám 
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se, že v současné době, kdy je v RPP evidováno mnoho záznamů od jednotlivých 
OMV o agendách v jejich působnosti i odpovídajících AIS a kdy služby PROBE, Čtení 
a Publikování eGON Service Bus jsou využívány minimálně (velmi omezeně), není 
zmapována skutečná poptávka a nabídka po nereferenčních údajích z AIS/ISVS 
v působnosti jiných OMV. 

Je zde pohled obecný přes AIS publikační a čtenářské (editační), spolupracující a 
obecné, ale zabýval se někdo ve 14 (ústředních orgánech státní správy) +14 (dalších 
orgánech státní správy) +14 (krajských městech včetně hl.m.Prahy) OMV možnostmi 
propojení AIS přes eGON Service Bus pomocí informací z RPP? 

4. Co by mohlo pomoci využívání eGON Service Bus na 
cestě k propojenému datovému fondu? 

Vzhledem k tomu, že systém veřejné správy, tzn. počet OMV, které jsou gestory 
jednotlivých agend a souvisejících AIS, je vymezen nejen zákony uvedenými v kap. 2, 
tak se domnívám, že je nutné k rozpohybování sdílení nereferenčních dat 
prostřednictvím eGON Service Bus provést rozsáhlé analytické práce spočívající ve 
zmapování:  

a) všech orgánů veřejné moci (včetně organizací jimi zřízených), které se považují za 
vlastníky AIS nebo ISVS 

b) reálné poptávky jednotlivých OVM po nereferenčních údajích z AIS/ISVS v gesci 
jiných OMV,  

b) reálné poptávky po nereferenčních údajích mezi AIS/ISVS daného OMV a 
AIS/ISVS, které jsou v gesci té či oné rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené 

tímto OMV
9
,  

c) reálné nabídky nereferenčních údajů z daných AIS/ISVS v gesci toho či onoho OMV 
pro potřeby AIS/ISVS v gesci jiných OMV 

d) reálné nabídky nereferenčních údajů z AIS/ISVS v gesci rozpočtové a příspěvkové 
organizace zřízené tím či oním OMV pro potřeby AIS/ISVS svého zřizovatelského 
OVM 

Dalším významným krokem, který by mohl napomoci k systematickému a řiditelnému 
využívání služeb eGON Service Bus, je prosazování (tam kde to je účelné, smysluplné 

a ekonomické) rezortních/krajských/městských, popřípadě obecních sběrnic služeb
10

, 

které systémově integračně na úrovni nereferenčních údajů (dat) a služeb zastřeší 
agendové působnosti jednotlivých 14 rezortů (ústředních orgánů státní správy), 14 
dalších ústředních orgánů státní správy, 14 krajů (krajských úřadů) a měst/obcí 
pravděpodobně 3. (příp. města/obce 2. typu). Tento princip by mohl být považován za 

                                                           
9 Typicky se jedná o rozpočtové a příspěvkové organizace 14 ústředních orgánů státní 
správy, 14 dalších orgánů státní správy, 14 krajů reprezentované krajským 
zastupitelstvem či radou (i krajskými úřady) včetně hlavního města Prahy a neposlední 
řadě městy a obcemi reprezentované městským/obecním zastupitelstvem či radou (i 
městskými/obecními úřady), které též zřizují příspěvkové a rozpočtové organizace    
10 Tyto sběrnice služeb (ESB) je nutné registrovat jako AIS v RPP 
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princip řetězení (doménových-oblastních) sběrnic přispívající ke sdílení údajů 
prostřednictvím eGON Service Bus na cestě k budování propojeného datového fondu. 

5. Řetězení doménových/oblastních sběrnic –
systemizovaná doménová/oblastní architektura 

Princip řetězení sběrnic v celé veřejné správě obecně charakterizuji jako soustavu 
vzájemně komunikujících sběrnic služeb v jednotlivých doménách, v jejichž středu je 
eGON Service Bus se svými službami. Za domény lze považovat: 

a) oblast ústředních orgánů státní správy (tzn. rezortní oblast v čele s rezortním 
ministerstvem a jednotlivými rozpočtovými organizacemi) 

b) oblast dalších ústředních orgánů státní správy (tzn. oblast v čele s tímto 
orgánem a jeho jednotlivými územní popř. jinými pracovišti) 

c) oblast krajské samosprávy (tzn. oblast v čele s příslušným krajským úřadem a 
rozpočtovými organizacemi kraje) 

d) oblast městské a obecní samosprávy (tzn. v čele s příslušným 
městským/obecním úřadem a rozpočtovými nebo příspěvkovými 
organizacemi města/obce) 

Ad a) podle §1, zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon (v aktuálním znění) se 
jedná o následujících 14 ústředních orgánů státní správy: 

1. Ministerstvo financí (MF)11, 

2. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 

4. Ministerstvo kultury (MK), 

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), 

6. Ministerstvo zdravotnictví (MZd), 

7. Ministerstvo spravedlnosti (MSp), 

8. Ministerstvo vnitra (MV), 

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

10. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 

11. Ministerstvo zemědělství (MZe), 

12. Ministerstvo obrany (MO), 

13. Ministerstvo dopravy (MD), 

14. Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 

Ad b) podle §2, zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon (v aktuálním znění) se 
jedná o následujících 14 dalších ústředních orgánů: 

1. Český statistický úřad (ČSÚ), 

2. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), 

                                                           
11 Zkratky orgánů státní správy a krajů Prahy jsou pracovním označením  Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů., neodpovídají oficiálním 
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3. Český báňský úřad (ČÚB), 

4. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), 

5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 

6. Správa státních hmotných rezerv (SSHR), 

7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), 

8. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), 

9. Energetický regulační úřad (ERÚ), 

10. Úřad vlády České republiky (ÚV), 

11. Český telekomunikační úřad (ČTÚ), 

12. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), 

13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), 

14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
(ÚDHPS). 

Ad c) v souladu s čl.1, zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně 
samosprávných celků se jedná o tyto kraje reprezentované krajskými úřady: 

1. Hlavní město Praha (HMP) 

2. Středočeský kraj (SK) 

3. Jihočeský kraj (JK) 

4. Plzeňský kraj (PK) 

5. Karlovarský kraj (KK) 

6. Ústecký kraj (UK) 

7. Liberecký kraj (LK) 

8. Královéhradecký kraj (KHK) 

9. Pardubický kraj (PaK) 

10. Kraj Vysočina (KV) 

11. Jihomoravský kraj (JMK) 

12. Olomoucký kraj (OK) 

13. Moravskoslezský kraj (MK) 

14. Zlínský kraj (ZK) 

Ad d) dle Českého statistického úřadu v květnu 2016 měla Česká republika 6 258 obcí 

a újezdů
12

 

Vzhledem k tomu, že města a obce dále člení na I., II. a III. typu podle své 
velikosti a výkonu samosprávných agend i výkonu státní správy v přenesené 
působnosti a jejich značné množství, nelze pro další úvahy o řetězení sběrnic 
opomenout. Pro potřeby dalších úvah o využití eGON Service Bus a principu 
řetězení sběrnic se proto dopouštím určitého zjednodušení a princip pro větší 
přehled řetězení sběrnic za účelem efektivnějšího využití eGON Service Bus 

                                                           
12 Viz [CSU_1] 
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dále představuji bez této skupiny drobných, ale četných domén. Na následujícím 
obrázku (Obr.č.  3) znázorněn zjednodušený TO-BE stav, ve kterém je eGON Service 

Bus intenzivně využíván orgány veřejné moci. Tento obrázek zároveň vytváří určité 
předpoklady pro vypracování plošného konceptu řetězení sběrnic (vícestupňového) za 
účelem intenzivnějšího využívání eGON service Bus. 

 

Obr.č.  3 Přehled subjektů (OVM) pro využití služeb eGON Service Bus 
 

5.1 Návrh vzoru řetězení doménových sběrnic  

Na základě výše provedeného výčtu orgánů veřejné moci, které jsou z povahy své 
působnosti schopné zastřešit oblast (doménu), jsem se pokusil navrhnout 
zjednodušenou (a pro účely pochopení principu řetězení sběrnic jednoduchou) 
typovou aplikační architekturu pomocí notace ArchiMate. Tato doménová aplikační 
architektura je vymezena: 

a) Perimetrem, který znázorňuje danou oblast, rezort se všemi RO, působnost 
orgánů krajů se všemi RO 

b) Aplikační komponentou, která znázorňuje doménovou/oblastní sběrnici  

c) Business objektem, který představuje orgán veřejné moci (ústřední orgán 
st.správy nebo organán územně samosprávného celku) 
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Na následujícím obrázku (Obr.č.  4) je znázorněna na příkladu rezortu životního 
prostředí typová high-level aplikační architektura dle výše uváděného. Spojnice mezi 
orgánem veřejné moci a ESB MŽP ČR značí logickou vazbu, která pro daný rezort 
zprostředkovává komunikaci mezi AIS a ISVS v rámci rezortu. 

 
Obr.č.  4 Typová high level aplikační architektura pro řetězení sběrnic 

Vezmeme-li v úvahu, samozřejmě s výše uvedeným zjednodušením, že je k dispozici 
celkem 14 + 14 + 14 komplexních oblastí, pak lze zakreslit princip řetězení sběrnic 
v systému veřejné správy tak, jak je tomu na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Uprostřed tohoto obrázku je eGON Service Bus, kolem něj jsou rozesety jednotlivé 
oblasti/rezorty, které vždy obsahují orgán veřejné moci a sběrnici služeb. 

Asociace (vytvoření vazby) mezi eGON Service Bus a jednotlivými doménovými 
sběrnicemi služeb jsem z důvodu udržení přehlednosti schématu nezakresloval. 
Věřím, že čtenář si toto propojení dokáže představit. Představuje oboustrannou 

komunikaci
13

 mezi danou rezortní sběrnicí služeb a eGON Service Bus. Rezortní 

sběrnice může agregovat a distribuovat aplikační služby (např.webové) a data z AIS 
při zachování a přenášení údaje o původních požadujících a poskytujících 
(čtenářských a publikačních) AIS, které jediné mají práva informace si vyměňovat.  

Principu řetězení sběrnic (částečného) již jistě využívají některé orgány veřejné 
moci14, ale domnívám se, že ne ve vztahu k eGON Service Bus. V dalším odstavci 
stručně představím záměr Ministerstva životního prostředí vybudovat v souladu 
s dokumentem [MŽP16] rezortní sběrnici služeb EnviBUS, která by měla umožnit 
zlepšení komunikace mezi AIS v rámci rezortu, stát se zprostředkovatelem 
referenčních údajů z ISZR a umožnit sdílet (číst, publikovat) nereferenční údaje pro 
AIS v gesci jiných orgánů veřejné moci. 

                                                           
13 Předpokladem pro zjištění potřeb komunikace mezi různými OMV na různých 
stupních veřejné správy je analýza komunikačních vazeb. Nikoliv analýza datových 
toků, ale analýza lokálních sociálně-legislativních vazeb. Pro představu odkazuji na 
[Luk00/1], str. 43, obr.6. 
14 Například Ministerstvo zemědělství ČR se sběrnicí označovanou jako AgriBUS 
(komunikační platforma) 
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6. Příklad záměru ESB v rezortu životního prostředí 

Konkrétním naplněním principu řetězení sběrnic za účelem zefektivnění komunikace 
prostřednictím eGON Service Bus může být příklad záměru vybudovat ESB v rezortu 
životního prostředí.  

Rezort životního prostředí (viz typová high-level aplikační architektura na Obr.č.  4) 
v čele s ministerstvem zahrnuje celkem 13 organizací různého typu (organizační 
složka státu, státní fond, státní příspěvková organizace). Jsou to: Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Česká 
geologická služba, Česká inspekce životního prostředí, Český hydrometeorologický 
ústav, Správa jeskyní České republiky, Správa Krkonošského národního parku, 
Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Národního parku Podyjí, Správa 
Národního parku Šumava, Státní fond životního prostředí České republiky, Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Tyto všechny 

organizace jsou správci ISVS nebo AIS. Pro zjednodušení komunikace mezi AIS a 
ISVS v rámci rezortu a zároveň směrem k ISZR i k jiným AIS mimo rezort 
prostřednictvím eGON Service Bus se zvažuje uplatnění principu řetězení sběrnic (tak 
jak je popsán výše) a vybudování jednotné, celorezortní sběrnice služeb (blíže v 
[MŽP16]). Tento koncept ve formě architektonického záměru je představen na Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.. 

V přepokládá se, že rezortní sběrnice ESB (EnviBUS) převezme roli řízení a 
zprostředkování komunikačních služeb mezi AIS i ISVS v rámci rezortu i z části mimo 
něj. Za základ tohoto schématu byly zvoleny architektonické vzory vytvořené OHA MV 
ČR. Jsou to perimetry (včetně jejich obsahu): 

 Referenční rozhraní ISVS 

 Základní registry 

 Čtenářského AIS 

 Spolupracujícího AIS 

 Publikačního AIS 

Stavebními prvky, které byly pro potřeby rezortní sběrnice ESB vytvořeny, jsou 
perimetry a jejich vnitřní prvky: 

 eGSB 

 Rezort životního prostředí 

o AIS EnviBUS 

o AIS ISPOP 

o AIS ELPNO 

o AIS HNVO 

o AIS ISOH MA 

o AIS NIKM 

o AIS NGI 

Výše uvedené AIS/ISVS jsou buď čtenářskými nebo publikačními AIS (popř. obého 
typu). Na schématu to není detailně rozlišeno, protože schéma představuje 
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znázornění principu. Pro rezort životního prostředí je k 80 působnostních agend a 
v RPP je jich registrováno okolo 20, tzn. lze vycházet z předpokladu, že 
prostřednictvím EnviBUS mohou být směrem k eGON Service Bus sdílené 
nereferenční údaje z AIS/ISVS, které tyto agendy podporují. V souladu s požadavkem 
vyplývajícím z [SZR16] na vyplnění elektronického dotazníku, byla provedena 
v rezortu životního prostředí analýza poptávky po údajích z jiných AIS/ISVS v rámci 
rezortu (mezi 13 rezortními organizacemi) i z jiných rezortů, tzv. čtenářská část a 
analýza nabídky údajů pro jiné AIS/ISVS (mezi 13 rezortními organizacemi) i pro jiné 
rezorty, tzv. publikační část. Souběžně s tímto byla i analyzována problematika kdo 
(jaká rezortní organizace) se považuje za správce toho či onoho AIS/ISVS. Komplexní 
vyhodnocení této analýzy posloužilo pro vypracování souhrnné odpovědi pro SZR na 
dopis [SZR16] a zároveň pro zjištění, které AIS/ISVS v rámci rezortu jsou vážnými 
kandidáty na zapojení do projektu rezortní sběrnice EnviBus. Toto téma však 
přesahuje rámec článku a může být rozpracováno i publikováno v dalším nebo jiném 
odborném časopise.   

7. Závěr 

Cílem tohoto článku bylo stručně princip řetězení sběrnic za účelem efektivnějšího 
využívání eGON Service Bus, který není v současnosti efektivně využíván. Dalším 
cílem bylo rozšířit povědomí o tomto problému a jeho možnostech řešení 
prostřednictvím řetězení doménových sběrnic konzumující stávající aplikační služby 
eGON Service Bus za účelem přispění k dalšímu rozvoji eGovernment. Vzhledem ke 
složitosti a propracovanosti zavedení principu řetězení sběrnic v návaznosti na eGON 
Service Bus (do kterého byly investovány nemalé finanční prostředky) by se následně 
jednotlivé domény 14 + 14 + 14 chovaly jako jeden celek15 (nikoliv samostatné – 
izolované systémy) a umožnily by sdílení nereferenčních údajů z rozdílných AIS a 
ISVS v gesci různých orgánů veřejné moci, tak jak je to plánováno v TO-BE stavu 
propojeného datového fondu. Praktická ukázka využití principu řetězení sběrnic 
v rezortu životního prostředí vychází ze záměru, který kdyby se povedlo rozpracovat a 
realizovat, by jistě přispěl ke snižování administrativní zátěže ekonomických subjektů i 
orgánů veřejné moci v návaznosti na evropské směrnice a principy. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Mohlo by se jednat o celou hierarchii federalizovaných sběrnic. To znamená 
národní (eGSB), doménové (resortní, krajské) až po lokální sběrnice městské a 
návazně sběrnice jednotlivých úřadů. Nebude se jednat o propojení pouze dvou 
úrovní, ale o více-stupňové řetězení (1-2-3-4-5 stupňové). V úvaze řetězení sběrnic je 
však nutné syntézou poznatků z územního členění v linii státní správy a samosprávy 
společně s pochopením odlišností a přesahů daných jednotlivými oblastmi (rezorty) 
vhodně navrhnout architekturu řetězení sběrnic.   
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