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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

Krajská koncepce e-GOV vznikla v rámci první aktivity projektu „Koordinační centrum 
pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě“. Cílem tohoto projektu je zřízení 
koordinačního střediska pro oblast implementace e-GOV na úrovni krajů a krajských 
úřadů, zajištění jednotného přístupu při implementaci e-GOV, vytvoření sdíleného 
znalostního centra, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích a realizace 
přímé podpory zástupcům organizací při implementaci e-GOV.  

Krajská koncepce e-GOV je tvořena jednotlivými koncepčními dokumenty, které 
vznikly v rámci aktivity „Vytvoření koncepčních dokumentů pro oblast řízení a 
koordinaci e-GOV“: 

 Koncepce bezpečnosti dat a informací 

 Nakládání s majetkem v rámci e-GOV 

 Autorský zákon - principy nakládání s daty v rámci e-GOV 

 Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 

 Procesní model 

 Metodika řízení implementace e-GOV pro kraje 

Koncepční dokumenty vznikali na úrovni koordinačního střediska Asociace krajů 
České republiky pro oblast implementace e-governmentu se zapojením relevantních 
zástupců všech krajů a krajských úřadů. 

Předmětem koncepčního dokumentu Koncepce bezpečnosti dat a informací jsou 
doporučení v oblasti bezpečnosti dat a informací informačních systémů e-GOV. 

Cílem koncepčního dokumentu Nakládání s majetkem v rámci e-GOV je 
vytvoření základních doporučení k nakládání s majetkem v souvislosti s e-GOV. Za 
tímto účelem je majetek v souvislosti s e-GOV rozdělen do následujících kategorií: 
serverová infrastruktura, uživatelská zařízení, koncová zařízení, jiné formy duševního 
vlastnictví (zejména studie, projekty a další) a software. 

Cílem koncepčního dokumentu Autorský zákon - principy nakládání s daty v 
rámci e-GOV je vytvoření základních doporučení, která povedou k získání vhodného 
rozsahu majetkových autorských práv či práva dílo užít při investicích do 
počítačových programů či databáze v souvislosti s e-GOV, která jsou autorským dílem 
dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem koncepčního dokumentu Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 
je vytvoření základních doporučení organizačního řízení implementace služeb e-GOV, 
pokud již nejsou v organizaci definovány. V dokumentu jsou též definovány typy 
řízených projektů dle způsobu realizace a dle spoluúčasti na realizaci projektu. 
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Koncepční dokument Procesní model definuje doporučené základní fáze životního 
cyklu realizace projektu e-GOV. 

Koncepční dokument Metodika řízení implementace e-GOV pro kraje vytváří 
metodické doporučení k řízení implementace e-GOV, pokud již v organizaci není 
metodika řízení implementace zavedena.  
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