


ROZHOVOR I BI POMŮŽE I VE STÁTNí SPRÁVĚ 

I ve státní s 
v 

rave 
• , 

Software společnosti OKsystem tvoří 

informační páteř českých úřadů práce 

a systému sociálních dávek i srdce 

personálních systémů řady institucí 

veřejné správy i komerčních podniků. 

Lukáš Erben 

Byly to právě programové systémy pro mzdy, sociální dávky, 

služby zaměstnanosti a později další produkty pro veřejný i ko

merční sektor, které stojí za jejím úspěchem a stabilitou. Ne

méně důležitý vliv mají bezesporu stabilní tým a vedení, které 

řídí společnost od počátku prakticky v tom samém složení. 

Na další ingredience úspěšného receptu jsme se zeptali ředi

tele společnosti Martina Procházky. 

Působíte na trhu dvacet let, a jak sami říkáte, "beze 

změn" - tedy pod stejným názvem, ve stejném oboru 

a prakticky stále s tím samým vedením. Objevilo se 

za ty dvě dekády hodně nabídek na převzetí společ

nosti? 

Nabídky se objevují zejména v posledních deseti letech s tím, 

jak jsme dosáhli vyššího obratu a řady zvučných referencí. Oslo

vují nás investoři nebo jejich zprostředkovatelé, my podobné 

kontakty aktivně nevyhledáváme. Prodej společnosti není naší 

prioritou, a tak není divu, že se z těchto nabídek nic neurodilo. 

Nicméně některou z forem partnerství nemůžeme do budoucna 

vyloučit, neboť jsme zahájili nové projekty v oblasti řízení lid-
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ských zdrojů a využití čipových karet, které jsou přenositelné 

i do zahraničí. 

Souvisí to s vaší účastí na projektu Evropské občanky? 

Nejen s tím. Pokud jde o evropskou občanku, vzniká v pra

covní skupině evropského normalizačního úřadu CEN za účas

ti zástupce společnosti OKsystem technický standard European 

Citizen Card (ECC). Současně, jako součást evropského progra

mu spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu EUREKA, jsme 

se postupně zúčastnili dvou mezinárodních výzkumných projek

tů - Onom@Topic+ a BioP@ss. Onom@Topíc+ přinesl návrh kon

taktního čipu pro ECC, middleware a využití biometrie. BioP@ss 

dále rozšířil řešení na bezkontaktní a zároveň multiaplikační plat

formu. Výsledky projektu BioP@ss demonstrujeme na příkladu 

aplikace, při které je elektronické bankovnictví zabezpečeno au

tentizací banky přímo ke kartě klienta. Čipová karta tak automa

ticky chrání svého držitele, zejména proti hrozbě tzv. phishingu. 

Máme tedy jako jediný český zástupce jedinečnou příležitost být 

u zrodu standardu ECC a zároveň promítat výsledky standardi

zace a výzkumu do funkcí našeho programového systému pro 

čipové karty OKsmart. V tom je také účel, proč členské země EU 

aplikovaný výzkum formou dotací podporují. Mimochodem pro

jekt Onom@Topic+ dostal v roce 2007 mezinárodní ocenění Je

an-Pierre Noblanc Award for Excelence a letos v červnu na kon

ferenci ministrů také EU REKA 2010 lnnovation Award. 

V delším výhledu tedy směřujete do veřejného sekto

ru na evropské úrovni, této oblasti se v ČR věnujete 

již od první poloviny devadesátých let. Co vás tehdy 

přimělo zaměřit se právě na státní a veřejnou správu? 

V první polovině devadesátých let probíhaly reformy ve ve-

řejné správě - vznikaly úřady práce, zdravotní pojišťovny, pro

bíhala zásadní sociální i daňová reforma. Bylo nám jasné, že 

všechny tyto změny a nově vzniklé instituce budou vyžadovat 



podporu informačních systémů. Orientovali jsme se proto 

na transakční informační systémy, relační databáze a postupy 

vhodné pro zpracování velkého objemu dat. Podařilo se nám 

získat zakázky v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, 

v projektech pro úřady práce a okresní úřady. 

Když se ohlédnete zpět na oněch bezmála dvacet let 

vývoje systémů pro státní správu, lze říci, co je v této 

oblasti jiné, těžší nebo naopak lehčí ve srovnání 

s prací pro komerční sektor? 

V komerční sféře nikdo nepochybuje o tom, že rozvoj pod
niku závisí na efektivním nasazení a uplatnění informačních sys

témů. Byznys a IT jsou prakticky jedno a to samé. Co by zbylo 

z telekomunikačního operátora, distribuční společnosti, logis

tické firmy nebo banky bez komplexního informačního systému? 

Ve veřejné správě je to jiné a o dost složitější. Veřejná správa je 

BI POMŮŽE I VE STÁTNí SPRÁVĚ I ROZHOVOR 

-KDO Ředitel společnosti 

OKsystem 

-KDE Martin Procházka (57), 

vystudoval obor technické kyberne

tiky na ČVUT v Praze. V letech 1976 

až 1990 pracoval jako programátor 

a vedoucí oddělení ve výpočetním 

centru ČKD Praha. Je spoluzaklada

telem a ředitelem české softwarové 

společnosti OKsystem. 

velmi konzervativní segment, většina změn vyžaduje politická 

rozhodnutí a legislativní úpravy. Jsem přesvědčen, že informa

tizace ve státní správě nepostupuje tak rychle a efektivně, jak 

by bylo technicky možné. Vedle spolupráce úřadů s ICT doda

vateli je ve státní správě důležitá také legislativa, která musí být 

v předstihu upravena. V minulosti nebylo samozřejmostí, aby 

odborné a legislativní útvary spolupracovaly s řešiteli a doda

vateli informačních systémů. Dnes už je tato spolupráce v na

šich klíčových projektech příkladná. Obvykle máme možnost 

se seznámit již s věcným záměrem novely zákona a vyjádřit se 

k němu z hlediska srozumitelnosti, proveditelnosti a termínů po

třebných pro zapracování změn. 

Znamená to, že dnes se již daří nové projekty a změ

ny ve veřejném sektoru realizovat rychleji než před 

patnácti lety? 
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Jsem v tomto směru realista a na základě svých zkušeností 

si myslím, že věci budou pokračovat svým dosavadním tempem. 

Můžeme se domnívat, že by vývoj mohl jít rychleji a někdy i lev

něji, ale když uvážíme všechny okolnosti, jako jsou volební cyk

lus, legislativní proces, soupeření vlivných, zejména globálních 
ICT hráčů, podávání námitek a odvolání ze strany neúspěšných 

uchazečů o veřejné zakázky a také úsporná opatření v rozpoč

tu, nemůžeme očekávat žádné zázraky. 

Sedíme v budově, kterou jste si na pražské Pankráci 

vybudovali takříkajíc na míru a zároveň s velkou re

zervní kapacitou. Je i to důkaz rychlejšího vývoje, 

ve který jste doufali? Koneckonců kromě kancelář

ských prostor zde máte i vlastní zabezpečené datové 

centrum nebo školicí středisko s přednáškovými sály. 

Pro vybudování vlastních prostor jsme se rozhodli z několi-

ka důvodů. Předně jsme chtěli mít klid a jistotu, které vlastní 

prostory poskytují. Když bylo jasné, že na trhu budeme soutě

žit s řadou jiných i zahraničních firem, řekli jsme si, že jednou 
z výhod může být i poskytnutí vysoce kvalitního pracovního pro

středí pro zaměstnance a klienty. 

Nedávno jste zde otevřeli nové kompetenční centrum 

pro 81. Jaké možnosti a perspektivy využití business 

intelligence vidíte v oblasti státní správy? 

Možnosti využití business intelligence jsou obrovské a ve stát

ní správě dosud pramálo využívané. Opět můžeme srovnávat -

v soukromé sféře již Bl není luxusem, ale stává se integrální sou

částí informačních systémů. Analytické systémy v podnicích 

běžně poskytují podporu v rozhodování na všech úrovních orga

nizační struktury. Proč by se nemohl podobný přístup uplatnit ta

ké na úřadech při zpracování příslušných agend? Vždyť informač

ní systémy veřejné správy také vytvářejí velké objemy dat, která 

se přímo nabízejí pro další analýzu, podporu rozhodování a kon

trolní činnost. Již dva roky se účastníme projektu využití Bl v ob

lasti zaměstnanosti a sociálních dávek a soudě podle prvních zku

šeností jsou přínosy srovnatelné s tím, co se dosahuje 

v komerční sféře. Pokud budou úřady vybaveny podobnými ná

stroji, bude mnohem snazší plánovat a provádět reformy vedou

ci ke zvýšení efektivnosti nebo dosažení úspor nikoliv na zákla

dě pocitu a odhadu, ale s využitím racionálních podkladů. 

To zní jako science fiction, že by politické reformy 

mohly mít v budoucnu racionální podklad a že by po

slanci schvalovali zákony založené na výstupech z 81 

systémů. 

Zdá se vám to jako sci-li, ale jistě uznáte, že by to bylo přínos

né. Před třemi lety se například uskutečnila reforma v oblasti so

ciálních služeb, která umožnila, aby si zdravotně postižení obča

né z nově zavedeného příspěvku na péči nakupovali sociální 

služby na volném trhu. Již po roce fungování se ale zjistilo, že tak-
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to vynaložené prostředky ze státního rozpočtu jsou dvojnásobné 

oproti původnímu propočtu a často navíc neplní svůj účel. Celý 

systém sociálních služeb je třeba znovu nastavit a legislativně upra

vovat. Myslím, že kdyby stát měl v době návrhu reformy k dispo

zici kvalitní údaje o počtu, věkové a sociální struktuře, stupni zdra

votního postižení a potřebách zdravotně postižených, tak mohl 

lépe posoudit rizika a k podobné situaci nemuselo vůbec dojít. 

Co budoucnost hostovaných služeb či cloudu v ob

lasti státní a veřejné správy? Mohou je tyto nové mo

dely poskytování IT také posunout kupředu? 

Hostování služeb, cloud computing a podobné trendy se 

ve veřejné správě budou prosazovat jen s určitým zpožděním, 

jehož důvody jsme již uvedli. Na pOřadu dne jsou spíše privát

ní cloudy provozované v centru přímo na ministerstvech nebo 

u dodavatele, ovšem vždy pro konkrétního zákazníka. 

V IT obecně neradi hádáme budoucnost, neboť vše 

se mění někdy až příliš rychle. Přesto, troufnete si od

hadnout, jak bude IT ve státní správě vypadat za pět 

či deset let? Je vůbec možné mít nějakou dlouhodo

bou vizi a plán? 

Myslím, že v horizontu pěti či deseti let se nic tak dramatické

ho neodehraje. Budou pokračovat trendy, které dnes vidíme - ať 

už jsou to centralizace, virtualizace, různé úrovně outsourcingu 

a poskytování softwaru jako služby. Budou dominovat vícevrstvé 

architektury a trend dostupnosti informačních služeb kdekoliv 

a kdykoliv se nevyhne ani české veřejné správě. Co se cloudu tý

če, jsme na samotném počátku podobně jako v případě architek
tury klient/server před dvaceti lety. Právě příštích pět až deset let 

ukáže, do jaké podoby se tento koncept definitivně vyvine. OK

system má kupříkladu připraveny prostory a technologii pro hos

tování systémů řízení lidských zdrojů či zpracování mezd. 

Dalším dnes často diskutovaným tématem jsou soci

ální sítě. Vidíte příležitosti pro využití tohoto konceptu 

ve veřejné správě? 

Sociální sítě jsou fenoménem současnosti, zejména u mladé 

generace. Ve státní správě zřejmě nezpůsobí žádnou revoluci, 

nicméně existují případy, kdy je lze už dnes vhodně využít - na

příklad pro spojení volného pohybu pracovních sil v evropském 

prostoru, poradenství při volbě povolání, parametrů základního 
školství a dalšího vzdělávání, rekvalifikací a zprostředkování za

městnání. V jednom připravovaném projektu, konkrétně Infor

mačním systému národní soustavy kvalifikací pro MŠMT, bychom 

rádi spolu s partnery v řešitelském konsorciu vazbu na sociální 

sítě realizovali a v praxi vyzkoušeli. Pamatuji, že před dvaceti le

ty se noví zaměstnanci hledali jen přes inzeráty v novinách 

a na vývěskách. Dnes je hlavním médiem pro trh práce internet. 

Vše nasvědčuje, že expanze sociálních sítí bude pokračovat, ve

řejnou správu nevyjímaje. 1(10382/luc. • 
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