Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti
informačních a statistických systémů a stav jejich plnění
Číslo

Termín
Popis, specifikace

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Předpokládaní
gestoři
Poč. přípravy
Splnění
Opatření pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
Zmapování současného stavu
€-36
€-32
PS pro IaS
informačních systémů ministerstev
a ostatních orgánů ústřední státní
správy s ohledem na provázanost
těchto systémů s přechodem na
euro a se souvisejícími
legislativními změnami. Stanovení
obecné metodiky, podle které by
měla ministerstva a ostatní orgány
ústřední státní správy při přechodu
na euro postupovat.
Analýza přípravy na zavedení Eura
2008
2009
PS pro IaS
ve Slovinsku a účinnost těchto
Požádat o
příprav z hlediska prvního roku
spolupráci
fungování
příslušné orgány
ve Slovinsku
Analýza přípravy na zavedení Eura
2010
2011
PS pro IaS
na Slovensku a účinnost těchto
Požádat o
příprav z hlediska prvního roku
spolupráci
fungování
příslušné orgány
na Slovensku
Analýza přípravy na zavedení Eura
2011 a dále
PS pro IaS
a účinnost těchto příprav z hlediska
Požádat o
praktického fungování v dalších
spolupráci
příslušné orgány
zemích, které zavedou Euro po roce
2009 a před ČR (Polsko, pobaltské
těchto zemí
státy)
Provést revizi existujících
Ministerstva a
finančních IS ve své působnosti a
€-36
€-32
ostatní ústřední
určit, které je potřeba pro přijetí
orgány státní
správy
eura přizpůsobit.
Po provedené revizi vypracovat plán
Ministerstva a
konverze a úpravy finančních IS,
ostatní ústřední
který bude obsahovat potřebné
€-32
€-30
orgány státní
správy
kroky na zabezpečení konverze
finančních údajů obsažených v IS,
případně samotné přizpůsobení
fungování IS.
Na základě plánu konverze a
Ministerstva a
úpravy finančních IS v souladu s
ostatní ústřední
doporučeními podle popisu
€-30
€-18
orgány státní
nejdůležitějších úkolů (viz NP bod
správy
7.4) provést samotnou konverzi
finančních IS.
Fáze testování IS po provedení
Ministerstva a
konverze. Během této fáze
€-18
€-12
ostatní ústřední
proběhne dolaďování IS a
orgány státní
odstranění nedostatků zjištěných
správy
během testovacího provozu.
Spuštění IS, které budou
€-12
€-6
Ministerstva a
připraveny na podmínky eura, jako
ostatní ústřední

zákonného platidla.
1.10

Tvorba a novelizace metodiky pro
všechna pracoviště státní
statistické služby a koordinace
pracovišť státní statistické služby,
včetně používané metodiky,
ukazatelů, měrných jednotek a
stanovení obsahu statistických
zjišťování.

2.
2.1

Opatření pro subjekty územní samosprávy
Zmapování současného stavu IS
€-36
orgánů územních samospráv, obcí,
měst a krajů s ohledem na
provázanost těchto systémů s
přechodem na euro a s případnými
souvisejícími legislativními
změnami. Stanovení obecné
metodiky, podle které by měly
orgány územních samospráv, obcí a
měst při přechodu na euro
postupovat.
Provést revizi existujících
€-34
finančních IS ve své působnosti,
které je potřeba pro přijetí eura
přizpůsobit.
Po provedené revizi vypracovat plán
konverze a úpravy finančních IS,
který bude obsahovat potřebné
€-32
kroky na zabezpečení konverze
finančních údajů obsažených v IS
případně samotné přizpůsobení
fungování IS.
Na základě plánu konverze a
úpravy finančních IS v souladu s
doporučeními podle popisu
€-30
nejdůležitějších úkolů (viz NP bod
7.4) provedou samotnou konverzi
finančních IS.
Fáze testování IS po provedení
konverze. Během této fáze
€-18
proběhne dolaďování IS a
odstranění nedostatků zjištěných
Spuštění IS, které budou
připravené na podmínky eura jako
€-12
zákonného platidla.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

€-18

Opatření pro zavedení eura v podnikatelské sféře
Zmapování současného stavu IS v
€-36
podnikatelské sféře s ohledem na
provázanosti těchto systémů
s přechodem na euro a s
případnými souvisejícími
legislativními změnami.
Vypracování obecných doporučení,
která podnikatelskou sféru včas
připraví na přechod na euro. V
rámci podniku zde bude

€-12

orgány státní
správy
ČSÚ

€-34

PS pro IaS

€-32

Subjekty územní
samosprávy

Subjekty územní
samosprávy
€-30

Subjekty územní
samosprávy
€-18

€-12

Subjekty územní
samosprávy

€-6

Subjekty územní
samosprávy

€-32

PS pro IaS

3.2

nezanedbatelná role podnikového
euro koordinátora (viz též kapitola
Nefinanční sektor a ochrana
spotřebitele).
Zhodnocení použitelnosti
softwarového vybavení.

€-24

€-18

3.3

Prověření kapacity hardwarového
vybavení.

€-24

€-18

3.4

Přizpůsobení a nákup softwarového
vybavení.

€-18

€-6

Subjekty
podnikatelské
sféry
Subjekty
podnikatelské
sféry
Subjekty
podnikatelské
sféry

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

Popis, specifikace

1.2

Analýza přípravy na zavedení Eura
ve Slovinsku a účinnost těchto
příprav z hlediska prvního roku
fungování

PČ
NKS
na
2008

Příprava systému sledování
cenové hladiny během zavádění
eura

Termín
Poč.
Splnění
přípravy
2008
2009

2008

Stav plnění
Dne 2.10.2007 byl
uskutečněn seminář PS
pro IaS za účasti
slovinského experta na
informatiku. Zkušenosti
s přechodem státní správy
na euro jsou zahrnuty do
pracovního materiálu
„Metodika přechodu státní
správy na euro“.
PS pro IaS (ČSÚ)
zpracován pracovní
materiál k měření
cenového vývoje v období
zavádění eura v ČR.

