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ELZA - požadavky

Odbor archivní správy MVČR potřeboval v roce 2014 „nějaký
standardizovaný“ software pro soukromé i státní archivy,
který by zvládal pracoval podle jejich metodických pravidel
(poměrně složitých).
Jak zajistit kooperaci dílčích , lokálních dosavadních řešení a
řady dodavatelů? Má vzniknou zcela nový SW? Když
nechceme „vendor lock“, je odpovědí třeba open source?

NE ! Samotný (sebekvalitnější) open source není odpovědí
na požadavky veřejné správy. Odpovědí není ani to, že
dodavatel předá své zdrojové kódy do trezoru zadavatele.

ANO ! Kooperace dodavatelů na vývoji, společné ověřování,
společná definice technického standardu, garantovaný příslib
dostupnosti zdrojových kódu, otevření trhu všem.
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V čem může pomoci výzkum, vývoj a inovace?

Z našeho pohledu, pokud chceme být fér tak

1. oddělme vývoj od produkce (a to i zadávacím
řízením)

2. trvejme na společné definici standardů a
ověřujme (nenechejme definovat standard
pouze vybraného dodavatele, umožněme účast
na vývoji skupině dodavatelů, vybírejme
variantní řešení)

Nedovolme “knowledge lock”
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Etapa vývoje řešení IT

Výzkum, vývoj a inovace umožní řešení potřeb veřejné
správy tak, že se postará o první etapu tj. etapu vývoje
řešení IT a produkční řešení se následně soutěží
samostatně po shodě nad výsledky první etapy.

V etapě vývoje

- podporuje vývoj několika funkčních vzorků či
prototypů

- definuje metodika a standardy pro funkčnost

- ověřuje se, opakuje se a dochází se společně ke shodě

TO VŠE ZA AKTIVNÍ ÚČASTI SKUPINY DODAVATELŮ
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Výstupy ELZA – první etapa do 2016

• Vývoje se účastnilo 9 dodavatelů

• Vývoj řídila pracovní skupina (MVČR, zástupci 
archivů, TA ČR)

• R – ověřený prototyp software, vybraný ze dvou 
funkčních vzorků

• Nmet – metodika implementace pro archivy

• Dokumentace a omezená licence do konce roku 
2019 (právo státu číst úpravy zdrojového kódu  
provedené dodavateli s výhradou toto zahrnout do 
hlavní větve vývoje)

• Závazek od 2019 zcela uvolnit řešení (open source)
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Aktuálně navazující k ELZA je ELZA+

• 2017-2019 – dovývoj pluginů, customizace 
typových řešení, metodiky, napojení na rozhraní, 
rozvoj jádra za téměř 9 mil Kč

• Noví řešitelé – celkem 5 subjektů (2 hlavní)

• Řešení od 04.2017

• zapojení dalších uživatelů (pro ověřovací provoz 
apod.)
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Vydání licencí od března 2017

• Státní oblastní archiv v Plzni

• Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

• LemonBone s.r.o.

• LightComp v.o.s.

• Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

• Národní technické muzeum 

• Hlavní město Praha

• Univerzita Karlova, Ústav dějin a archiv UK

• ČR – Státní oblastní archiv v Praze

• Moravský zemský archiv v Brně

• Státní oblastní archiv v Zámrsku

• Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

• Česká televize

• Archiv Českého rozhlasu

• Zemský archiv v Opavě

• Památník národního písemnictví

• …



„state of play“ pro TA ČR 

• MVČR – potřebuje pro „archivy“ nějaký pořádací 
software, nemá na to prostředky v rozpočtu

• Archivy – mají nově (podle pravidel) pořádat, tak nějak 
spoléhají, že když už to MVČR vymýšlí, tak to bude vše 
na klíč, kompletní  a „zadarmo“

• TA ČR – říká, dobře my to  (z programu BETA2) 
zaplatíme, jako aplikovaný výzkum, ale nebude to 
hotový produkt, nejsme továrna na software, bude to 
vzorek, základ…. A musíte se starat dál sami. 

Proč?



Kdo si za stát troufne na vývoj 
univerzálního software? 

NIKDO!        (nemá-li to být pro někoho „velká“ domů)

Proč? 

Zkusili jste si někdy vyvinout software pro trh? (to je 
sakra rozdíl oproti nákupu licence existujícího SW)

• vývoj je drahý

• další rozvoj ještě dražší

Tzn.  trvalé projektové náklady v řádu let. 
Odpovědnost. Tohle stát neumí a umět pravděpodobně 
nebude.



SHRNUTÍ falešných očekávání

1. Bude nový software, půjde to jednoduše
nainstalovat

2. Zvládne to „Karel“, ten rozumí IT, pár počítačů
už tu obsluhuje

3. Řediteli to ani neříkejte, to je spíše věcí IT

4. Začneme to používat a uvidí se co dál (nějak
bylo, nějak bude)

5. Však je na to v Praze ta skupina chytráků, oni to
už nějak vymyslí

6. Finance? Na co? Však dostaneme CDROM, ne ?



Realita

1. Je základ software ELZA, TAČR platí (ješte 2 roky) vylepšení
– není to jednoduše implementovatelné

2. Lokální oddělení IT to zvládne, pouze pokud jsou dobří
(programátoři) a zcela sami už něco aktivně spravují.
Dodavatel na implementaci bude potřeba.

3. Ředitel by měl vědět, že za dva roky už TAČR nebude vývoj
jádra podporovat, že to bude v odpovědnosti každého.

4. Nelze to jen tak nasadit – implementace (převody starých
dat) a nastavení pravidel je nutná (a rozdílná pro různé
archivy)

5. V Praze na TAČRu se schází zástupci archivů, kteří ještě dva
roky ovlivní vývoj (kam půjdou peníze na rozvoj a příklady
implementací)

6. Archiv bude potřebovat peníze do rozpočtu. Software bez
placené podpory – údržby nemůže fungovat. To už není věci
státu (MVČR, TAČRu)



Projekty veřejných zakázek, připravené 
pro ÚV, MVČR, ČÚZK a další resorty mohou 

vést k eliminaci slepých cest v ICT.

Výzkum, vývoj a inovace v BETA2
2017-2021

www.tacr.cz


