
„Portál eAGRI znamená 
obrovskou změnu spolupráce 
resortu zemědělství s veřejností 
odpovídající soudobým 
požadavkům veřejné správy. 
Představuje skutečně zásadní 
vylepšení v komunikaci 
ministerstva s veřejností.“

Portál eAGRI

Komunikace Ministerstva 
zemědělství České republiky 
zahrnuje široký okruh nejrůz-
nějších informací a subjektů, 
využívání, správu a sdílení 
rozsáhlých databází, registrů 
a údajů se státními organizace-
mi, právnickými a soukromými 
subjekty i osobami. 

Samostatné webové stránky 
a prezentace, které historic-
ky vznikly, nebyly jednotné. 
Mnohdy obsahovaly rozporupl-
né nebo zastaralé informace 
a často nesplňovaly ani ele-
mentární požadavky kladené 
na komunikaci veřejné správy.

Portál eAGRI, který je součástí 
rozsáhlé iniciativy s názvem 
„Systémová integrace Minister-
stva zemědělství České repub-
liky“, vznikl jako reakce na 
požadavek, aby v co nejkratší 
době došlo k zásadní kvalita-
tivní změně webové prezenta-
ce resortu.
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eAGRI KONTAKTY 
Rádi vám poskytneme
další informace.

Kontaktujte svého obchodního zástupce  
nebo navštivte www.o2its.cz.

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství České republiky je ústředním 
orgánem státní správy pro zemědělství, vodní 
hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, 
myslivosti a rybářství. Přímo řídí jednotlivé dozorové 
orgány, ve spolupráci se Státním zemědělským 
intervenčním fondem realizuje opatření společných 
organizací trhů Evropské unie, zajišťuje distribuci dotací 
a provoz administrativně-kontrolního systému, který ji 
zabezpečuje. Rozsáhlý informační systém ministerstva, 
který obsahuje všechny nezbytné údaje pro zemědělství, 
lesnictví či vodní hospodářství, využívají především 
farmáři, občané, podnikatelé, zemědělské a další 
organizace. S údaji z rozsáhlých databází a registrů 
pracuje celá řada dalších institucí, např. Státní veterinární 
správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
či výzkumné ústavy.

Jednotný přístup k informacím
Součástí požadavků bylo začlenění do portálu eAGRI 
i portálu Venkov, resp. celostátní sítě pro venkov. 
V souladu s ústřední myšlenkou jediného centrálního 
přístupového místa k informačním zdrojům Ministerstva 
zemědělství a jeho podřízených organizací bylo 

sloučením stránek ministerstva, pozemkových úřadů, 
Portálu farmáře a začleněním Portálu sítě pro venkov 
vytvořeno jádro portálu. Sdružuje a sjednocuje 
prezentace organizací resortu, vytváří předpoklady 
pro snadnou integraci zdrojů v kterékoliv části portálu 
a prostřednictvím jediného přístupového jména a hesla 
poskytuje uživatelům přístup do chráněných zón 
obsahujících privátní data. Celý projekt včetně analýzy 
a navázání na stávající infrastruktury, adresář uživatelů, 
registry, ověřování uživatelů a řešení Portálu farmáře byl 
spuštěn v průběhu šesti měsíců.

Univerzální přístup k informacím
Portál eAGRI disponuje všemi systémovými nástroji, 
které jsou potřeba k zajištění efektivní a bezproblémové 
komunikace s uživateli. Je navázán na centrální databázi 
uživatelů a používá jasný proces ověření identity 
uživatele. Nabízí decentralizovanou redakční správu, 
v rámci jednoho prostředí mohou jednotliví garanti 
vytvářet své vlastní subportály vyhovující požadavkům 
portálu. Využívá osvědčené, technologicky vysoce 
moderní a vyspělé elastické řešení, které vyhovuje 
požadavkům odlišné prezentace informací občanům, 
pracovníkům státní a veřejné správy, poradcům či jiným 
vybraným skupinám uživatelů.

Výrazné zjednodušení
Zásadní změna z pohledu návštěvníka portálu eAGRI 
je patrná na první pohled. Od první stránky jsou 
uživatelé děleni podle typu hledané problematiky. 
Decentralizovaná redakční správa s možností vytvářet 
samostatné subportály podle společných pravidel 
občanům a uživatelům přináší výrazné zjednodušení 
vyhledávání a práce s informacemi, neboť jednotlivé 
informační části portálu mají shodnou logiku struktury 
informací i jejich vyhledávání.


