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1. Shrnutí
1.1. SA v roce 2011
Vláda ČR vytyčila základní směřování ke zkvalitňování veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná
správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration, SA). Předkládaný materiál navazuje na
analytické poznatky této strategie, rozvíjí a specifikuje její cíle v oblasti podpory e-Governmentu a
racionalizace využívání ICT ve veřejné správě. Budování e-Governmentu a rozvoj služeb pro informační
společnost není izolovaným úkolem; úzce souvisí s racionalizací procesů a zaváděním moderních
manažerských nástrojů ve veřejné správě, stejně jako se zkvalitňováním tvorby politik a právního
prostředí. Předkládaný materiál je proto nutné vnímat v širším kontextu veškerých aktivit směřujících
k efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám.
Strategie SA je implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů; tyto projekty jsou
rozděleny do pěti programových oblastí. Základním cílem strategie bylo a je transformovat a zjednodušit
postupy používané dnes ve veřejné správě tak, aby využívaly moderních komunikačních a informačních
technologií způsobem obdobným jejich využívání ve sféře komerční. Moderní komunikační a informační
technologie totiž umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy, zjednodušující zásadním
způsobem komunikaci občanů i firem s VS i mezi subjekty VS navzájem. Současně lze výrazně zvýšit
efektivitu výkonu veřejné správy bezpečným sdílením nejčastěji používaných informací v jednotlivých
agendách.
Prioritními programovými oblastmi jsou:
1. Základní registry a identifikace (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel;
registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím,
které umožní propojení s agendovými registry, zabrání duplicitě dat a zachovají požadované
standardy bezpečnosti.
2. Univerzální kontaktní místo (asistovaná i samoobslužná komunikace s VS, portál VS a
jednotlivé agendové portály, systém datových schránek, Czech POINT).
3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a
úřadem vč. nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel (KIVS).
4. Vlastní služby pro informační společnost, a to přednostně:
i.

Zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty
uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů.

ii.

Veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové
řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání
agendy mezi jednotlivými orgány VS.

iii.

Správa majetkových hodnot státu a samospráv, zejména evidence majetku,
rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné
zakázky, dotace.

5. Digitalizace datových fondů a jejich archivace, zejména národní digitalizační centrum, národní
digitální knihovna, evidence kulturních památek, národní digitální archiv.
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K dnešnímu datu se z původně vytyčených priorit povedlo realizovat nadmíru úspěšně několik zásadních
projektů:
1. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
jehož cílem bylo a je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V
současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT
slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Cílem projektu Czech POINT je
vytvářet a provozovat garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních
systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby
a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby
byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít
pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova
prostřednictvím internetu. Czech POINT je tedy asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může
každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou
schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny
na více než 5000 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských
úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů. Prostřednictvím Czech POINTů
bylo vydáno více než 5 000 000 výpisů a provedeno obdobné množství konverzí.
2. Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) do ostrého
provozu; stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a
k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo
vnitra a provozuje držitel poštovní licence. Pomocí datové schránky lze posílat a přijímat úřední
dokumenty v elektronické podobě; tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob
doručování v podobě listinné. Pokud si tedy občan založí datovou schránku, většina
korespondence od orgánů veřejné moci je mu doručována elektronicky. Do datové schránky jsou
dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem
odesílatele (orgánů veřejné moci); integritu dokumentu zaručuje identifikátor datové zprávy. K 28.
1. 2011 bylo pomocí ISDS přeneseno 33 miliónů datových zpráv; přímá úspora na poštovném a
finanční přínos z ušetření času občana i úředníka přesahuje stovky miliónů Kč.
3. Realitou naší informační společnosti je skutečnost, že jednotlivé resorty si zpočátku budovaly
zcela samostatné a vzájemně nepropojené počítačové sítě a na nich provozované informační
systémy. Ideou Komunikační infrastruktury veřejné správy KIVS bylo ponechat existující
řešení jednotlivých resortů, a propojit je tak aby dokázala vzájemně spolupracovat. Celá
představa byla rozpracována do podoby vládou schválené "Koncepce budování ISVS" (budování
"informačních systémů veřejné správy"), a později dokonce zafixována do podoby zákona (č.
365/2000 Sb). Myšlenka propojit existující informační systémy jednotlivých resortů (a vybudovat
nad nimi nadstavbu, tzv. „referenční sdílené a bezpečné rozhraní“ samozřejmě vyžaduje, aby
existovala vhodná infrastruktura zajišťující potřebné propojení – tzv. komunikační infrastruktura
informačních systémů veřejné správy (KI ISVS, později KIVS).
KIVS je tedy bezpečné datové a hlasové propojení úřadů. Za poslední čtyři roky ušetřily díky tomuto
konceptu úřady oproti minulému stavu 175 milionů korun na datových službách a 95 milionů korun na
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hlasových službách. Vedle Czech POINTů, datových schránek a základních registrů jde o jeden z
klíčových projektů zavádění efektivní veřejné správy v Česku.
4. Základní registry veřejné správy
Vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností,
multiplicitou a neaktuálností klíčových databází, je jedním z pilířů elektronizace veřejné správy. Proto také
registry symbolizují eGONův mozek, bez nějž by celé fungování eGovernmentu v České republice bylo
málo efektivní.
Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona č. č. 111/2009 Sb., o
základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb. na počátku roku 2009. Co tedy celý systém v zásadě
obnáší? Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Ve své podstatě jde o
údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako
údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Úřady budou povinny využívat právě data ze
základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru,
například při změně jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech.
Základní registry budou celkem čtyři:
•

Registr obyvatel – ROB: obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu,
mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.

•

Registr práv a povinností – RPP: obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci,
mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto
údajích apod. Slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v
jednotlivých registrech.

•

Registr osob – ROS: obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách,
orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve.

•

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN: spravuje údaje o základních
územních a správních prvcích.

Všechny čtyři základní registry budou fungovat v rámci Informačního systému základních registrů, tzv.
ISZR, jehož správu bude mít na starosti nově vzniklý státní úřad (Správa základních registrů).
Technologickou platformu informačního systému budou zajišťovat další součásti eGONa – Komunikační
infrastruktura veřejné správy (KIVS) a Centrální místo služeb (CMS).
Důležitým prvkem systému bude převodník identifikátorů fyzických osob – tzv. ORG, jež bude v gesci
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Činnost ORG je pro ochranu osobních údajů v celém systému
základních registrů zcela klíčová. ORG bude jedinou institucí, která dokáže přepočítávat agendové
identifikátory z jednoho registru pro druhý. Už tedy nebude možné díky znalosti rodného čísla získat o
tomto obyvateli informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy, jako to lze nyní.
Důležitosti činnosti ORG bude odpovídat i jeho zabezpečení, jež bude srovnatelné se špičkovou bankou.

Významné zdržení v procesu implementace základních registrů vzniklo z důvodu podání návrhu
uchazečů o zakázky na přezkoumání úkonů zadavatele a následného zahájení správního řízení
ze strany ÚOHS. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy
České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad
zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Jelikož před
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vydáním rozhodnutí není účelné uzavírat smlouvu s vybraným uchazečem (v případě vydání
předběžného opatření dokonce nemožné), nebyl z legislativně-procesních důvodů dodržen
původní harmonogram implementace základních registrů. Uvedenému postupu nebylo možné
předejít, u každé veřejné zakázky zadávané dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
mají uchazeči právo podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHSu. V současné
době je u Informačního Systému Základních Registrů již smlouva podepsána a u Registru Práv
a Povinností a Registru Obyvatel znovu probíhá posouzení a hodnocení nabídek po rozhodnutí
ÚOHSu o zrušení této části zadávacího procesu.

Revize SA
31. srpna 2010 bylo ve spolupráci se společností Ernst & Young vypracováno „Průběžné hodnocení
implementace Smart Administration“. Na základě v materiálu uvedených doporučení a v souvislosti
s novými prioritami Vlády ČR bylo přistoupeno k reevaluaci stávajících projektů SA a k vytýčení
harmonogramu naplňování priorit SA. S přihlédnutím k Národnímu programu reforem a k velice závažné
ekonomické situaci v EU i na území ČR byly akcentovány projekty, které zvyšují konkurenceschopnost a
přispívají k umenšení byrokratické zátěže.
Všechna významná mezinárodní i národní srovnání ukazují na alarmující, klesající kvalitu
institucionálního prostředí v ČR, které má zásadní vliv na konkurenceschopnost celé ČR i jejího
hospodářství. Komplexnost a rozsah procesů ve veřejné správě vyžaduje jasné stanovení priorit, kroků a
posloupnost zásahů v čase, kterými si ČR přeje zvýšit efektivitu a výkonnost veřejné správy.
Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVIS) je odborným poradním orgánem
vlády pro oblast konkurenceschopnosti a informační společnosti, který plní koordinační roli místo
zrušeného ministerstva informatiky a poskytuje vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování
v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a
koordinace resortních a národních projektů.
Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost byla ustavena na základě usnesení vlády
č. 293 z 28. června 2007 pod názvem Rada vlády pro informační společnost. Na základě usnesení vlády
č. 373 z 24. května 2010 bylo obměněno složení Rady a novelizován Statut Rady. Na základě usnesení
vlády č. 183 z 9. března 2011 byl změněn statut Rady vlády a tento poradní orgán byl přejmenován na
Radu
vlády
pro
konkurenceschopnost
a
informační
společnost.
Radu vlády vede řídící výbor, v jehož čele stojí předseda vlády a jehož dalšími členy jsou ministři vnitra,
financí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy a ministr a předseda Legislativní rady
vlády. Další členové Rady (Rada má celkem 29 členů) jmenovaní výše uvedeným usnesením č. 373 jsou
zástupci nejdůležitějších institucí státní správy a samosprávy, kterých se rozvoj informační společnosti a
budování e-governmentu týká.
V současné době mapuje RVKIS stav realizace SA a navrhuje revidovanou strategii vzhledem
k ekonomickým možnostem ČR a legislativní realitě. RVKIS je garantem úspěšné implementace strategie
SA a v úzké spolupráci s MV ČR významně přispěje k účelnému, efektivnímu a úspěšnému čerpání
prostředků ze SF.

1.2. Shrnutí výsledků Aktualizace
V průběhu aktualizace jsme zjistili, že Strategie SA nezahrnuje všechny aktivity uvedené
(definované) v ostatních strategických dokumentech. Některé cíle a plánované aktivity ve Strategii
SA chybí (např. cíl specificky zaměřený na digitalizaci datových fondů a jejich archivaci), jiné cíle a
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aktivity uvedené v ostatních dokumentech nejsou ve Strategii SA definovány v dostatečné míře detailu
tak, aby bylo zřejmé, že jsou její součástí. Na základě výše uvedeného zjištění jsme aktualizovali
současné znění Strategie SA tak, že jsme upravili strukturu strategických a specifických cílů, a k
jednotlivým specifickým cílům jsme přiřadili cíle a aktivity uvedené v ostatních strategických
dokumentech.
Následně jsme (na základě dat o podaných a realizovaných projektech z IS MONIT7+) vyhodnotili míru
naplňování jednotlivých specifických cílů Strategie SA (k datu 18. 3. 2011; hodnocení nezohledňuje
časové hledisko realizace projektů, tj. zda projekt byl, je nebo bude realizován a zda byly naplněny jeho
cíle, rozhodujícím kritériem v rámci této analýzy bylo, zda je projekt ve stavu realizace nebo ve stavu
podané projektové žádosti). Nejvíce specifických cílů (celkem devět) jsme vyhodnotili tak, že většina
jejich plánovaných aktivit a projektových okruhů je realizována. U pěti specifických cílů je realizována
pouze část plánovaných aktivit a projektových okruhů a u tří cílů nejsou realizovány žádné nebo jen
minimum plánovaných aktivit a projektových okruhů.
Na základě informací z monitorovacího systému jsme provedli rámcovou analýzu finančního čerpání.
V současné době (stav k 18. 3. 2011) je v rámci příslušných prioritních os IOP dohromady celkem 5 614
projektů ve finančním objemu 14 553 mil. Kč (což představuje 99,7 % alokace příslušné části IOP) v
procesu schvalování nebo již mají vydané rozhodnutí/podepsanou smlouvu. V rámci příslušné prioritní
osy OP LZZ je dohromady celkem 506 (individuálních a grantových) projektů ve finančním objemu 4
643 mil. Kč (což představuje 82,5 % alokace příslušné části OP LZZ) v procesu schvalování nebo již mají
vydané rozhodnutí/podepsanou smlouvu. Více informací k finančnímu čerpání uvádíme v kapitole 4.1.
Následně jsme analyzovali vztah mezi indikátory příslušných prioritních os IOP a OP LZZ a cíli Strategie
SA. Naším záměrem bylo zjistit, zda by případné nenaplnění některých cílů Strategie SA mělo dopad na
plnění indikátorů obou programů. Celkem 18 hodnocených indikátorů výstupu a výsledku IOP a OP LZZ
má plnění cílů Strategie SA přímý vliv na 12 indikátorů a na 6 indikátorů nepřímý vliv.
V závěrečné fázi projektu jsme na základě kombinace vybraných faktorů (konkrétně stavu naplňování
jednotlivých parametrů specifických cílů Strategie SA, vazby těchto parametrů pro naplňování
monitorovacích indikátorů a důležitosti parametrů pro naplňování ostatních specifických cílů Strategie SA)
prioritizovali nenaplňované cíle Strategie SA. Na základě této prioritizace jsme následně vytvořit návrh
projektových okruhů Smart Administration, které jsou v souladu s novým zastřešujícím dokumentem
a měly by být prioritně realizovány v rámci Strukturálních fondů v současném programovém období.

1.3. Doporučení
Na základě výstupů Projektu doporučujeme provést zejména následující aktivity:
•

Půlroční zprávu o naplňování cílů Strategie Smart Administration využít jako podklad pro přípravu
nového programovacího období 2014 +

•

Půlroční zprávu o naplňování cílů Strategie Smart Administration a výstupy v podobě projektů
Smart Administration využít jako podklad pro přípravu nových strategických dokumentů,
například Digitální Agenda – Evropa 2020

•

prioritně realizovat v současném programovém období aktivity uvedené v návrhu seznamu
projektových okruhů

•

v pravidelných půlročních intervalech aktualizovat toto průběžné hodnocení implementace
Smart Administration.
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2. Vyhodnocení plnění cílů SA
V této kapitole uvádíme vyhodnocení plnění cílů Strategie SA a výsledky tohoto vyhodnocení.

2.1. Náš přístup
Po aktualizaci Strategie SA jsme provedli analýzu dosavadního přístupu k přípravě a realizaci projektů
Smart Administration z hlediska aktualizované Strategie SA, tj. hodnotili jsme, nakolik jsou jednotlivé cíle
Strategie SA naplňovány. Postupovali jsme následujícím způsobem:
•

Vyžádali jsme si data z informačního systému MONIT7+ (dále jen IS MONIT7+), a to ke všem
projektům, které jsou minimálně ve stavu zaregistrované projektové žádosti v rámci výzev k
příslušným prioritním osám a oblastem podpory IOP a OP LZZ (v rámci IOP se jedná o prioritní
osy 1a, 1b a 2, v rámci OP LZZ se jedná o prioritní osy 4a a 4b). Data k IOP byla platná ke dni
18. 3. 2011 (obsahují podané projektové žádosti a realizované projekty v rámci výzev č. 02, 03,
06, 07, 08, 09, 10…), data k OP LZZ byla platná ke dni 18. 3. 2011 (obsahují podané projektové
žádosti a realizované projekty v rámci výzev č. 27, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 53, 57, 58, 59, 62,6 4).

•

Všechny projekty zařazené do analýzy jsme následně přiřadili k jednotlivým specifickým
cílům aktualizované Strategie SA, přičemž jeden projekt mohl být přiřazen k více specifickým
cílům. Postupovali jsme podle následujících kritérií:
1. Pokud je projekt uveden v příloze k Usnesení vlády České republiky ze dne
14. 5. 2008 č. 536 (dále jen UV 536/2008), přiřadili jsme ho k cílům uvedeným v této
příloze ve sloupci s názvem „Vazba na strategii Efektivní veřejná správa“ (tj. Strategii
SA).
2. V případě, že projekt nebyl uveden v příloze k UV 536/2008, přiřadili jsme ho ke
specifickým cílům Strategie SA podle profesního úsudku založeném na názvu projektu,
v jakém operačním programu, prioritní ose a výzvě byl předložen. V případě, že vazba
projektu na specifický cíl na základě těchto údajů nebyla zřejmá, vycházeli jsme z cílů
projektu uvedených v projektové žádosti.

Následně jsme vyhodnotili, nakolik jsou plánované aktivity a projektové okruhy uvedené
u jednotlivých specifických cílů Strategie SA naplňovány projekty k tomuto cíli přiřazenými
v předchozím kroku. Postupovali jsme následovně:
3. Ke každému specifickému cíli jsme na základě detailní analýzy příslušné části Strategie
SA vytvořili přehled základních dílčích parametrů, jejichž naplnění povede k naplnění
daného specifického cíle.
4. Následně jsme zjišťovali, které parametry jsou naplňovány, tj. pokryty projekty.
K tomu jsme využili přehled projektů přiřazených k danému specifickému cíli.
U vybraných (klíčových) projektů jsme také analyzovali jejich obsah (tj. zejména předmět
a cíle projektu) za účelem ověření, do jaké míry daný projekt přispívá k plnění
příslušného parametru / specifického cíle. U ostatních projektů, které byly typově
podobné a jejichž obsah byl zřejmý z jejich názvu a z výzvy, v rámci které byl podán,
jsme jejich obsah neanalyzovali.
5. Na základě výsledku analýzy plnění jednotlivých parametrů specifických cílů jsme
vyhodnotili, nakolik je naplňován daný specifický cíl. Při hodnocení jsme využili níže
uvedenou stupnici (stupnice má pouze orientační charakter).
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Východiska a omezení této analýzy:
•

Stupnice použitá při hodnocení naplňování specifických cílů má především orientační
charakter, samotné hodnocení bylo postaveno na definovaných dílčích parametrech a na
předpokladech uvedených dále v tomto textu.

•

Seznam analyzovaných projektů neobsahuje ty projekty, které jsou financované z jiných
zdrojů než v rámci IOP a OP LZZ (respektive se plánuje financování z jiných zdrojů).

•

Do analýzy jsme nezařadili ty projekty, jejichž administrace či realizace byla pozastavena, dále
jsme vyřadili zamítnuté projektové žádosti. Dále jsme do analýzy nezahrnuli projekty předložené
v rámci výzvy č. 32 OP LZZ. Cílem těchto projektů bylo zpracovat studie proveditelnosti
k projektům předkládaným v rámci ostatních výzev IOP a OP LZZ, tyto projekty tak slouží jako
„mezikrok“ při plnění cílů Strategie SA.

•

Vzhledem k časovému rámci Projektu a dostupnosti relevantních informací jsme do seznamu
analyzovaných zahrnuli pouze projekty uvedené v IS MONIT7+, tj. seznam projektů neobsahuje
projekty, které jsou v současné době ve fázi přípravy před podáním projektové žádosti.

•

V seznamu analyzovaných projektů jsou uvedeny i ty projekty, jejichž projektová žádost byla
teprve zaregistrována, případně jsou ve fázi hodnocení. Tyto projekty však nakonec nemusí být
k financování schváleny, případně může být jejich rozsah (věcný i finanční) upraven. Projekty,
které jsou ve stavu realizace, nemusí být dokončeny, případně nemusí dosáhnout
stanovených cílů.
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Výsledky analýzy
Na základě postupu (popsaném výše) jsme vyhodnotili plnění jednotlivých specifických cílů
Strategie SA. Jak vyplývá z níže uvedeného grafického znázornění, nejvíce specifických cílů (celkem
devět) je hodnoceno tak, že většina jejich plánovaných aktivit a projektových okruhů je realizována. U pěti
specifických cílů je realizována pouze část plánovaných aktivit a projektových okruhů a u tří cílů nejsou
realizovány žádné nebo jen minimum plánovaných aktivit a projektových okruhů. Přehled jednotlivých
specifických cílů Strategie SA s grafickým rozlišením stupně jejich hodnocení uvádíme v příloze 5 této
zprávy.

Mezi hlavní realizované aktivity patří zejména:
•

•

v rámci investičních projektů financovaných z IOP:
o

budování základních registrů a infrastruktury pro propojení registrů,

o

datové schránky, CzechPoint,

o

budování Národního digitálního archivu a Národní digitální knihovny,

o

částečně je vytvářena softwarová podpora pro legislativní proces;

o

budování datových sítí a komunikační infrastruktury,

o

budování TC krajů a ORP

v rámci neinvestičních projektů financovaných z OP LZZ:
o

procesní modelování agend veřejné správy, metodika tvorby strategických dokumentů,

o

zavádění systémů řízení a zvyšování kvality a efektivity (realizuje celkem 107 různých
institucí, 18 z ústřední veřejné správy a 89 z územní veřejné správy - z toho 12 krajských
úřadů),

o

zavádění jednotného systému řízení lidských zdrojů a jeho zefektivnění (realizuje celkem
97 různých institucí, 27 z ústřední veřejné správy, 70 z územní veřejné správy - z toho 9
krajských úřadů),

o

podpora zavádění a zvyšování standardů kvality projektového řízení ve veřejném
sektoru.

o

provázání strategického a finančního řízení, budování kapacit a nástrojů pro tvorbu,
monitorování a evaluaci politik,

o

budování kompetenčních a znalostních center

Mezi hlavní nerealizované aktivity patří zejména:
•

•
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o

vytváření služeb pro informační společnost v oblasti zdravotnictví, školství, důchodové
péče a justice,

o

provázanost eGovernmentu na mezinárodní, regionální a místní úrovni,

v rámci neinvestičních projektů financovaných z OP LZZ:
o

re-design kompetencí a funkcí institucí veřejné správy,

o

provádění analýz stávající regulace, identifikace a odstraňování nadbytečné regulace,
zavádění hodnocení dopadu regulace,
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o

analýza komunikačního prostředí ve veřejné správě, včetně vytváření komunikačních
map, vypracování nových pravidel a principů komunikace,

o

zavádění kontinuálního sledování kvality veřejných služeb, prosazování principů
konkurence ve veřejných službách.

Následující text je členěn podle strategických a specifických cílů Strategie SA. Uvádíme vždy označení
a název konkrétních specifických cílů, naše hodnocení jejich naplňování, celkový počet identifikovaných
projektů naplňujících tento cíl včetně jejich souhrnného finančního objemu. Dále ke každému
specifickému cíli uvádíme, které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány a které
aktivity a projektové okruhy realizovány dosud nejsou.
Seznam projektů přiřazených k danému specifickému cíli je jednou z příloh této zprávy, stejně jako
přehled všech specifických cílů včetně grafického rozlišení stupně jejich plnění.
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2.1.1. Strategický cíl A. Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik
Specifický cíl A.1 Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a
transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering
zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a re-designing kompetencí a funkcí).
Celkové hodnocení: 3
Část plánovaných aktivit a projektových okruhů
je realizována

Celkový počet projektů: 7 naplňujících tento cíl v
celkovém objemu 219 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
Ministerstvem vnitra je realizován klíčový projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“. Cílem
tohoto projekt je poskytnout podklad pro tvorbu Registru práv a povinností a vytvoření popisu a
procesních modelů výkonu agend veřejné správy. Tento projekt vytvoří základnu pro modernizaci státní
správy samosprávy a zefektivnění jejich procesů. Na základě popisu procesů bude možné určit standard
veřejné správy, což přispěje měřitelnosti výkonu státní správy a samosprávy
V minulém období došlo k přípravě a zahájení realizace dalších projektů s cílem zefektivnit práci veřejné
správy. Zejména projekt č. 219 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
prováděný Ministerstvem pro místní rozvoj. Další projekty zaměřené na efektivní fungování úřadu jsou
realizovány Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Českým telekomunikačním
úřadem a Českou agenturou na podporu obchodu.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Z projektové žádosti nevyplývá, zda projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“ dostatečným
způsobem pokrývá aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle, konkrétně:
•

provádění analýz kompetencí a agend jednotlivých institucí, včetně analýzy jejich potenciálního
překryvu, identifikace agend bez příslušného gestora a agend s nevhodně přiřazeným gestorem;

•

analýzy zaměřené na zhodnocení stavu rozdělení agend mezi státní správu a územní
samosprávu;

•

vytvoření re-designu kompetencí a funkcí institucí veřejné správy.

V současné době dále nejsou realizovány následující projekty uvedené v UV 536/2008 a spadající pod
tento cíl:
•

projekt č. 87 „Unifikace kontrolních postupů“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 103 „Analýza fungování inspekčních a dozorových orgánů a využití existujících
prostředků inspekce a dozoru s možností vytvoření jediného orgánu“ (Ministerstvo dopravy),

•

projekt č. 244 „Koncepce Operačního centra veřejně regulované služby (PRS) Galileo“
(Ministerstvo dopravy).

Některé projekty uvedené v UV 536/2008, mající vazbu na tento specifický cíl, podle všeho k plnění
tohoto cíle významněji nepřispívají. Konkrétně se jedná o projekt č. 180 „Optimalizace zpracování
osobních údajů v evidencích a v informačních agendách veřejné správy v návaznosti na základní registry
veřejné správy“ (tento projekt patří spíše pod specifický cíl C.1) a projekt č. 147 „Modernizace Českého
statistického úřadu, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím související rozvoj lidských zdrojů“ (tento projekt
patří spíše pod specifický cíl C.1 a C.4).

Strana 11

Průběžné hodnocení implementace Smart Administration

Specifický cíl A.2 Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost
na finanční řízení.
Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem je identifikováno 30 projektů naplňujících
tento cíl v celkovém objemu 726 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
Klíčovým projektem v této oblasti je projekt podaný Ministerstvem financí v rámci výzvy č. 48 OP LZZ
s názvem „Metodika přípravy veřejných strategií“. Tento projekt pokrývá následující aktivity a projektové
okruhy tohoto specifického cíle:
•

analýza současných koncepčních a strategických materiálů (včetně příslušných implementačních
mechanismů), a to včetně identifikace příkladů dobré praxe a silných a slabých stránek současné
strategické práce;

•

příprava metodiky tvorby dokumentů, návrh institucionálního
implementaci strategií a posouzení vhodnosti legislativní úpravy;

•

školení odborných kapacit pro tvorbu a implementaci vládních strategií.

uspořádání

kapacit

pro

Projekt Ministerstva pro místní rozvoj „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných
zakázek“ a projekt č. 246 „Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové
vrstvy nad RUIAN“ pokryjí částečně následující aktivity tohoto specifického cíle:
•

tvorba nástrojů pro správu majetkových hodnot státu a samospráv v oblasti veřejných zakázek.

Další projekty se zaměřují především na nastavení a implementaci systémů strategického plánování na
jednotlivých úřadech veřejné správy a územní veřejné správy. Projekty tohoto typu realizuje celkem šest
ministerstev, šest dalších úřadů veřejné správy, Asociace krajů, tři krajské úřady a osm městských úřadů.
Částečně jsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

provázání strategického a finančního řízení, včetně provázání se státním rozpočtem;

•

budování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik.

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány v dostatečné šíři následující aktivity a projektové okruhy:
•

provázání strategického a finančního řízení, včetně provázání se státním rozpočtem;

•

budování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik.
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2.1.2. Strategický cíl B. Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit

atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory
Specifický cíl B.1 Provést analýzu stávajících regulací s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou
regulaci.
Celkové hodnocení: 4

Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů není realizována

Celkem je identifikováno 2 projektů naplňujících
tento cíl v celkovém objemu 68 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V rámci tohoto cíle jsou realizovany dva projekty. První řeší Racionalizaci administrativních procedur
v rámci Policie ČR a druhý zefektivnění řízení a snižení administrativní byrokracie v ÚHÚL. Dále je
Ministerstvem vnitra připravována projektová žádost projektu Mapování regulatorního prostředí v ČR.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nebyly dosud podány žádosti na projekty zaměřené zejména na vytvoření metodiky a hodnocení dopadu
regulace (RIA) a její implementaci do legislativního procesu.
Nejsou tak realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

provádění analýz stávající regulace zaměřených na:

•

určení problematických oblastí regulace (tj. těch oblastí, které způsobují nejvyšší administrativní
zátěž);

•

určení oblastí, u nichž může být s nízkými náklady co nejrychleji dosaženo zjednodušení
a zefektivnění regulačního prostředí;

•

provedení teoretických analýz právní regulace (např. právních principů apod.);

•

provedení analýz regulatorní zátěže plynoucí z konkrétních životních situací;

•

analýzu institutů ovlivňujících efektivnost a vymahatelnost regulace motivující adresáty k plnění
svých povinností (např. sankční systém, poplatky, samoregulace apod.);

•

identifikace a odstraňování nadbytečné regulace, včetně zpracování návrhů na zjednodušení
a zefektivnění stávající regulace, hodnocení administrativní zátěže a vytvoření softwarového
nástroje určeného ke sledování administrativní zátěže.

Specifický cíl B.2 Reformovat legislativní proces s cílem učinit tvorbu regulace transparentní, zavést
hodnocení dopadu regulace.
Celkové hodnocení: 3
Část plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována

Celkem je identifikováno 3 projektů naplňujících
tento cíl v celkovém objemu 68 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
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V rámci tohoto cíle probíhá příprava projektů e-Sbírka a e-Legislativa, které umožní transparentní tvorbu
předpisů pomocí SW podporou tohoto procesu. Tyto projekty jsou připraveny a čekají na vypsání vhodné
výzvy.
V rámci výzvy č. 07 IOP byl podán projekt Úřadu vlády č. 67 s názvem „Úprava informačního systému
ODOK“, který zčásti přispívá k naplnění tohoto specifického cíle v oblasti vytváření softwarové podpory
pro legislativní proces. Další dva připravované projekty se zaměřují na podporu prostředí pro zkvalitnění
tvorby právních předpisů v České republice formou vzdělávání úředníků veřejné správy a modernizaci
legislativní práce na Ministerstvu vnitra
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

zavádění hodnocení dopadu regulace, konkrétně není připravována směrnice pro hodnocení
dopadů regulace obsahující metodiku hodnocení a procesní pravidla jejího provádění a nejsou
vytvářeny a rozvíjeny kapacity v oblasti hodnocení dopadů, včetně vytváření fungujícího systému
vzdělávání, zajišťující dostatečné množství odborníků a expertů ve všech oblastech tvorby a
implementace právních předpisů;

•

analýza alternativních prostředků regulace;

•

zavádění přezkoumávání efektivnosti již existující regulace.

2.1.3. Strategický cíl C. Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit

finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon
veřejné správy
Specifický cíl C.1 Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy.

Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 139 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu 1 500 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V rámci tohoto cíle bylo podáno 139 projektových žádostí v rámci výzev č. 42, č. 48, č. 53, č. 57, č. 59 a
č. 62 OP LZZ. Tyto projekty mají za cíl zejména procesní optimalizaci, zvýšení kvality řízení, zefektivnění
procesů včetně jejich řízení, zavedení moderních metod řízení, zavedení projektového řízení apod. Tyto
projekty pokrývají následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:
•

zavádění systémů řízení a zvyšování kvality a efektivity, aplikace moderních metod zvyšování
výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění
systémů hodnocení a sledování výkonnosti úřadů veřejné správy;

•

provádění analýzy za účelem identifikace prostorů pro zlepšení a navazujících doporučení /
návrhů na zlepšení.

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
•

projekt č. 91 „Zavádění metod řízení kvality (EFQM, CAF, ISO, BSC, benchmarking) do veřejné
správy“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 103 „Analýza fungování inspekčních a dozorových orgánů a využití existujících
prostředků inspekce a dozoru s možností vytvoření jediného orgánu“ (Ministerstvo dopravy),
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•

projekt č. 147 „Modernizace Českého statistického úřadu, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím
související rozvoj lidských zdrojů“ (Český statistický úřad),

•

projekt č. 180 „Optimalizace zpracování osobních údajů v evidencích a v informačních agendách
veřejné správy v návaznosti na základní registry veřejné správy“ (Úřad pro ochranu osobních
údajů).

Specifický cíl C.2 Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby
bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný
přístup k údajům vedeným v těchto registrech.
Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 27 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu 6 486 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V rámci identifikovaných projektů, které naplňují tento specifický cíl, jsou pokryty prakticky všechny
aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle. Všechny základní registry veřejné správy (tj. registr
obyvatel, registr osob, registr práv a povinností, územní identifikace, adres a nemovitostí, informační
systém základních registrů a registr idetifikátorů) jsou v současné době v realizaci v rámci samostatných
projektů.
Klíčovým projektem je projekt Ministerstva vnitra „Informační systém základních registrů“, který pokrývá
následující aktivity a projektové okruhy:
•

vytváření technických podmínek pro sdílení dat mezi systémy veřejné správy;

•

vytváření dostatečné infrastruktury (zázemí, organizační architektura) pro propojení
základních registrů s agendovými registry, včetně zajištění bezpečné komunikace mezi
registry mezi sebou;

•

budování bezpečné elektronické komunikace mezi úřady a mezi úřady a občanem.

•

V rámci ostatních projektů jsou pokryty i tyto aktivity a projektové okruhy:

•

vytváření jednotného systému identifikace, autentifikace a autorizace pro systémy registrů a
jiných informačních systému veřejné správy (s výjimkou elektronického identifikačního
dokladu – projekt č. 98 není realizován, viz dále).

Projekt č. 246 „Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad
RUIAN“ plní částečně projektový okruh „vytváření služeb pro informační společnost v oblasti správy
majetkových hodnot státu a samospráv“. Připravovány či realizovány jsou další důležité projekty (např.
v oblasti budování agendových registrů), které povedou k naplňování tohoto specifického cíle, a to včetně
značného množství projektů uvedených v UV 536/2008.
Mimo financování ze strukturálních fondů (proto tedy nejsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1) jsou
realizovány projekty ePKP (elektronické Povoleni k Pobytu) a ePas (elektronický Cestovni Doklad), které
jsou ekvivalentem k projektu „Elektronický identifikační doklad (e-OP)“.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
V současné době dále nejsou realizovány následující projekty uvedené v UV 536/2008 a spadající pod
tento cíl:
•

projekt č. 10 „Úprava agendových registrů a jejich provázanost se základními registry veřejné
správy“ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),

•

projekt č. 50 „Úprava správy identit pro systémy MZe v návaznosti na základní registry veřejné
správy“ (Ministerstvo zemědělství),
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•

projekt č. 98 „Elektronický identifikační doklad (e-OP)“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 107 „Informační systém pro potřeby regionální politiky jako zvláštní grafické datové
vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy“ (Ministerstvo pro místní
rozvoj),

•

projekt č. 150 „Úprava Geoportálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendových portálů“
(Český úřad zeměměřičský a katastrální),

•

projekt č. 158 „Elektronizace jednotlivých agend ve službách zaměstnanosti a sociální oblasti a
vytvoření jednotné základny pro poskytování služeb“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí),

•

projekt č. 166 „Implementace a rozvoj ekonomického systému resortu MZe“ (Ministerstvo
zemědělství),

•

projekt č. 173 „Centrální úložiště informací do stupně utajení „Vyhrazené“ včetně (CÚ-V)“
(Ministerstvo zahraničních věcí),

•

projekt č. 179 „Centrální registr podpory malého rozsahu (de minimis) v návaznosti na základní
registry veřejné správy“ (Ministerstvo zemědělství, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže),

•

projekt č. 181 „Úprava Rejstříků průmyslových práv v návaznosti na základní registry veřejné
správy“ (Úřad průmyslového vlastnictví),

•

projekt č. 220 „Sjednocení postupů a digitalizace procesů ve struktuře územního plánování a
stavebního řádu jednotlivých úřadů obcí a krajů v návaznosti na RÚIAN“ (Ministerstvo pro místní
rozvoj).

Specifický cíl C.3 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické
působení různých úrovní veřejné správy.
Celkové hodnocení: 3
Část plánovaných aktivit a projektových okruhů
je realizována.

Celkem jsme identifikovali 6 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu 292 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V realizaci jsou projekty technologických center krajů a obcí (ORP).
Dále jsou v realizaci projekty na metodickou podporu projektového řízení a zlepšení komunikace
vybraných úřadů veřejné správy a územní veřejné správy. Tyto projekty částečně přispívají především
k naplnění následujícího projektového okruhu tohoto specifického cíle:
•

zkvalitňování systémů metodické pomoci v rámci celé veřejné správy.

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

analýza komunikačního prostředí ve veřejné správě, včetně vytváření komunikačních map a
návrhů na zlepšení stávajícího stavu;

•

v návaznosti na zpracované analýzy vypracování nových pravidel a principů komunikace
(případně úprava stávajících pravidel);

•

podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem k územním samosprávným celkům a
dialog mezi veřejnými a soukromými subjekty;

•

zkvalitňování systémů metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména ve vazbě na
územní veřejnou správu.
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V současné době dále nejsou realizovány následující projekty uvedené v UV 536/2008 a spadající pod
tento cíl:
•

projekt č. 104 „Analýza možnosti zavedení nových platebních instrumentů ve veřejné dopravě a
návrh doporučení pro technické parametry odbavovacích a platebních instrumentů s cílem
provázání jednotlivých subsystémů veřejné dopravy“ (Ministerstvo dopravy),

•

projekt č. 170 „Zavedení spisové služby resortu MZe (DMS) v návaznosti na rozšíření
komunikační infrastruktury veřejné správy a systém datových schránek“ (Ministerstvo
zemědělství),

•

projekt č. 175 „Elektronická workflow dokumentů na MZV ve vazbě na zřízení datových schránek
MV ČR a spisovou službu MZV“ (Ministerstvo zahraničních věcí),

•

projekt č. 187 „Zavedení přenosu videokonferenčních hovorů pro komunikaci Energetického
regulačního úřadu (ERÚ) se stálým zastoupením v Bruselu“ (Energetický regulační úřad),

•

projekt č. 243 „Analýza – Centrální kontrolní orgán MZe“ (Ministerstvo zemědělství).

Specifický cíl C.4 Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit
motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku.
Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 113 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu 822 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
Vzhledem k tomu, že nebyl stanoven cílový stav (tj. počet podpořených institucí) v rámci tohoto
specifického cíle, není možné přesně vyhodnotit, zda je počet podpořených institucí dostatečný.
Bylo podáno vice než 120 projektových žádostí v rámci výzev č. 27, č. 48, č. 53, č. 57 a č. 58 OP LZZ,
ruznými instucemi VS, včetně na krajské a obecní úrovni.
Uvedené projekty pokrývají zejména následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:
•

zavádění jednotného systému řízení lidských zdrojů ve veřejné správě;

•

analýza možností zefektivnění systému řízení lidských zdrojů a podpora zefektivnění řízení
lidských zdrojů ve veřejné správě;

•

nastavování motivačních prvků a odpovědnosti úředníků;

•

prosazování manažerských principů řízení ve veřejné správě;

•

analýza vzdělávacích potřeb;

•

vytváření sjednoceného vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě;

•

posilování progresivních metod vzdělávání úředníků (vč. eLearningu).

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
V současné době dále nejsou realizovány následující projekty uvedené v UV 536/2008 a spadající pod
tento cíl:
•
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•

projekt č. 161 „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti odborného vzdělávání, posílení výkonnosti a
kvality služeb v rámci optimalizace systému řízení a zlepšení kvality veřejných služeb v ČR“
(Ministerstvo práce a sociálních věcí),

•

projekt č. 165 „Diplomatická příprava prezenční a individuální pro juniorní diplomaty a vyšší
diplomatická příprava pro seniorní diplomaty včetně e-learningových vzdělávacích modulů na
podporu odborné, jazykové a IT kompetence pro všech uvedené skupiny“ (Ministerstvo
zahraničních věcí),

•

projekt č. 168 „Dokončení projektu Cross-compliance (implementace a vzdělávání)“ (Ministerstvo
zemědělství),

•

projekt č. 214 „Profesní příprava příslušníků bezpečnostních sborů (kybernetické hrozby,
supervize)“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 232 „Rozvoj distančního vzdělávání“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 243 „Analýza – Centrální kontrolní orgán Mze (Ministerstvo zemědělství),

•

projekt č. 245 „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti eHealth“ (Ministerstvo zdravotnictví).

Specifický cíl C.5 Důsledně prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí.

Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 4 projekty naplňující
tento cíl v celkovém objemu 73 mil. Kč

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V rámci tohoto cíle jsou přímo realizováný projekty:
•

Podpora prosazování preventivních a represivních opatření v boji s korupcí

•

Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů

•

Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů

Dále je tento cíl naplňován častečně i ostatními projekty, které jsou zaměřeny na minimalizaci státní
regulace, zjednodušení legislativy a snížení byrokratické zátěže. Také elektronizace státní správy bude
mít za přínos zmenšení korupčních příležitostí nastavení procesů a důvěryhodné komunikace a archivace
informací.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•
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Specifický cíl C. 6 Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu zvýšením efektivity
v legislativní, organizační, personální a materiální oblasti, zvýšením kvality řízení a managementu
v úřadech daňové správy a posílením transparentnosti a otevřenosti úřadů daňové a celní správy.
Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována

Celkem jsme identifikovali 3 projekty naplňující
tento cíl v celkovém objemu 197 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V rámci IOP byla podána projektová žádost na projekt č. 1 „Zavedení eCustoms – elektronické
a harmonizované celnictví“, jehož cílem je modernizace a elektronizace systému celního řízení a na něj
navazujících dalších aktivit (výběr spotřebních daní, DPH a vymáhání exekucí) prostřednictvím vyvinutí
a nasazení do provozu IT systémů zefektivňujících celý proces celního řízení, což povede ke snížení
administrativní zátěže pro celní deklaranty a další subjekty. Tento projekt pokrývá aktivitu zlepšování
komunikace Celní správy ČR s externími subjekty.
V rámci IOP je dále realizován projekt zaměřený na zavedení elektronické spisové služby daňové správy
Ministerstva financí. V rámci OP LZZ byla podána projektová žádosti na projekt „Příprava realizační
studie implementace Jednotného inkasního místa státu“. Cílem tohoto projektu je příprava dostatečných
podkladů pro vytvoření a následnou implementaci jednotného inkasního místa (JIM).
Realizace implementačního projektu jednotného inkasního místa je klíčová a v případě, že nebude
realizován, nebudou tyto aktivity a projektové okruhy pokryty.

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
•

zavádění certifikace kvality ISO 9000 a ISO 9001 (v organizacích daňové správy).

2.1.4. Strategický cíl D. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich

maximální dostupnost a kvalitu
Specifický cíl D. 1 Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup
k veřejným službám prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci
procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní
bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s
využitím informačních komunikačních technologií.
Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 201 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu
4 561 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
Realizované projekty pokrývají následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:
•

zřizování datových schránek;

•

zavádění elektronické spisové služby v návaznosti na zavedení datových schránek

•

podpora realizace transakcí elektronickou cestou;
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•

zavádění elektronické spisové služby;

•

budování systému identifikátorů;

•

zavádění a sjednocení systému jednoznačné identifikace fyzických osob, právnických osob a
orgánů veřejné moci (s výjimkou elektronického identifikačního dokladu – projekt č. 98 není
realizován);

•

vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně přístupných
informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle jsou připravovanými nebo realizovanými
projekty pokryty jen částečně:
•

podpora služeb pro informační společnost v oblasti veřejné správy v užším slova smyslu,
zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché
předávání agendy mezi jednotlivými orgány veřejné správy – více viz komentář k cílům C.6 a E.1;

•

vytvoření informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších
aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba na stávajících informačních
systémech veřejné správy;

•

přímá i nepřímá integrace jednotlivých portálů popř. jednotlivých aplikací používaných ve veřejné
správě do Portálu veřejné správy;

•

zajišťování oboustranného propojení centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a
veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy s portály
subjektů územní veřejné správy.

Mimo financování ze strukturálních fondů jsou dále realizovány projekty ePKP (elektronické Povoleni
k Pobytu) a ePas (elektronický Cestovni Doklad).

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

zřizování kompetenčních center;

•

podpora provázanosti eGovernmentu na mezinárodní, regionální a místní úrovni;

•

podpora služeb pro informační společnost v oblasti zdravotnictví (projekty v této oblasti jsou
připravovány – viz výše), důchodové péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty
uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů;

•

podpora vytváření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů na rozhodování o místním
veřejném životě.

Pouze částečně jsou realizovány projekty uvedené výše v oblasti informačního systému o informačních
službách – především nedochází k dostatečnému propojení a integraci různých informačních systémů
(portálů) provozovaných různými orgány veřejné správy.
V současné době dále nejsou realizovány následující projekty (jejich celkový počet je 24) uvedené v UV
536/2008 a spadající pod tento cíl:
•

projekt č. 11 „Vytvoření Elektronické karty žáka a studenta v návaznosti na základní registry
veřejné správy“ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),

•

projekt č. 20 „Vytvoření Elektronické identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických
služeb v návaznosti na základní registry veřejné správy, elektronický platební styk“ (Ministerstvo
zdravotnictví) – podle informací z Ministerstva vnitra bude projektová žádost podána po vypsání
příslušné výzvy,
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•

projekt č. 21 „Vybudování portálu pro elektronickou komunikaci v rámci systému eHealth
v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály, telemedicína“ (Ministerstvo
zdravotnictví),

•

projekt č. 26 „Vytvoření Elektronického záznamu pacienta v návaznosti na základní registry
veřejné správy“ (Ministerstvo zdravotnictví) – podle informací z Ministerstva vnitra bude
projektová žádost podána po vypsání příslušné výzvy,

•

projekt č. 45 „Vytvoření systému e-Tourism“ (Ministerstvo pro místní rozvoj),

•

projekt č. 53 „Vytvoření Portálu farmáře v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové
portály“ [Ministerstvo zemědělství (Státní zemědělský intervenční fond)],

•

projekt č. 65 „ENVIKLIK - environmentální helpdesk“ (Ministerstvo životního prostředí, CENIA),

•

projekt č. 98 „Elektronický identifikační doklad (e-OP)“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 104 „Analýza možnosti zavedení nových platebních instrumentů ve veřejné dopravě a
návrh doporučení pro technické parametry odbavovacích a platebních instrumentů s cílem
provázání jednotlivých subsystémů veřejné dopravy“ (Ministerstvo dopravy),

•

projekt č. 150 „Úprava Geoportálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendových portálů“
(Český úřad zeměměřičský a katastrální),

•

projekt č. 153 „Vytvoření Energetického portálu ERÚ v návaznosti na Portál veřejné správy a
agendové portály“ (Energetický regulační úřad),

•

projekt č. 158 „Elektronizace jednotlivých agend ve službách zaměstnanosti a sociální oblasti a
vytvoření jednotné základny pro poskytování služeb“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí),

•

projekt č. 182 „Elektronické přihlašování a nahlížení do spisů průmyslových práv - Elektronizace
spisů průmyslových práv v návaznosti na základní registry veřejné správy“ (Úřad průmyslového
vlastnictví),

•

projekt č. 195 „Úprava úřední desky resortu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové
portály“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 217 „Vytvoření Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje“ (Státní
technická knihovna),

•

projekt č. 227 „Zavedení systému varování obyvatelstva - vybavení územních jednotek veřejné
správy koncovými zařízeními v návaznosti na rozšíření komunikační infrastruktury veřejné
správy“ (samosprávy),

•

projekt č. 228 „Elektronická podpora výkonu státní správy v kompetenci HZS“ (Ministerstvo vnitra
– GŘ – HZS),

•

projekt č. 233 „Zavedení Elektronického přestupkového řízení“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 234 „Zavedení Elektronického správního řízení“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 242 „Zavedení elektronické preskripce“ (Ministerstvo zdravotnictví) – podle informací
z Ministerstva vnitra bude projektová žádost podána po vypsání příslušné výzvy,

•

projekt č. 249 „Insolvenční rejstřík – optimalizace a vazba na evropské registry a základní registry
veřejné správy“ (Ministerstvo spravedlnosti).
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Specifický cíl D. 2 Vybudovat síť kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT (univerzálního
asistovaného místa služeb pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit
veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných
centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou
osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena).
Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 5277 projektů
naplňující tento cíl v celkovém objemu
1 016 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V rámci výzvy č. 02 IOP je podle údajů z IS MONIT7+ celkem 12 typových projektů CzechPOINT (tj.
projektů zaměřených na vybudování univerzálního kontaktního místa CzechPOINT) v realizaci
a realizace 5260 projektů již byla ukončena. Realizace centrální části projektu CzechPOINT byla
financována z výzvy č. 3 IOP.
Tyto projekty pokrývají následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:
•

budování univerzálních kontaktních míst (s asistovanou i samoobslužnou komunikací);

•

zřizování a rozvíjení kontaktních míst veřejné správy se zapojováním regionálních a místních
pracovišť k CzechPOINT;

•

možnost získat v rámci kontaktních míst CzechPOINT veškeré údaje vedené v dostupných
centrálních registrech a evidencích a získat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou
osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena.

Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Další plnění tohoto cíle je navázáno na vybudování systému Základních registrů
V současné době dále není realizován následující projekt uvedený v UV 536/2008 a spadající pod tento
cíl:
•

projekt č. 236 „Vytvoření Interaktivního průvodce občana a policisty (IPOP)“ (Ministerstvo vnitra –
Policie ČR).

.
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Specifický cíl D. 3 Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování klientské
spokojenosti.
Celkové hodnocení: 4
Nejsou realizovány žádné nebo jen minimum
plánovaných aktivit a projektových okruhů.

Celkem jsme identifikovali 1 projekt naplňující
tento cíl v celkovém objemu 13 mil. Kč

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V současné době jsme identifikovali jeden projekt pokrývající tento cíl. Jedná se o projekt Vytvoření a
implementace systému provozního monitoringu v působnosti ČSSZ. Dále se v současné době připravuje
projektová žádost projektu Centrum podpory kvality ve veřejné správě.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

vytváření systému umožňujícího sběr dat o kvalitě, efektivitě a dostupnosti veřejných služeb,
včetně systémů zpětné vazby s uživateli;

•

vytváření systému poskytujícího informace umožňující základní porovnání výkonu a nákladů mezi
jednotlivými poskytovateli služeb i z hlediska celé sítě služeb;

•

vytváření indikátorů s odpovídající vypovídací schopností pro porovnání způsobu naplnění
potřeb;

•

posílení orientace v možnostech poskytovaných „přátelskými“ veřejnými službami a posílení
schopnosti je využívat.

Specifický cíl D. 4 Prosazovat principy konkurence ve veřejných službách při garanci minimálních
jasně definovaných standardů.
Celkové hodnocení: 4
Nejsou realizovány žádné nebo jen minimum
plánovaných aktivit a projektových okruhů.

Neidentifikovali jsme ani jeden projekt
naplňující tento cíl.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
Není identifikován projekt, který by aktivity tohoto cíle naplňoval
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

analýza stávajícího stavu a posouzení možností zapojit do poskytování veřejných služeb
soukromý sektor;

•

zohlednění dobré praxe systémů veřejných služeb ze stávajících příkladů existence
konkurenčního prostředí;

•

vytváření systému základních indikátorů efektivnosti veřejných služeb;

•

podpora propojení indikátorů efektivnosti s výsledky měření spokojenosti uživatelů;

•

podpora sledování a vyhodnocování efektivity použití finančních prostředků z veřejných rozpočtů.
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Specifický cíl D. 5 Digitalizace datových fondů a jejich archivace.

Celkové hodnocení: 2
Většina plánovaných aktivit a projektových
okruhů je realizována.

Celkem jsme identifikovali 6 projektů naplňujících
tento cíl v celkovém objemu 1 139 mil. Kč

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V této oblasti jsou realizovány tři projekty přispívající systematicky (plošně) k realizaci aktivit v oblasti
digitalizace datových fondů. V rámci výzvy č. 07 IOP byl podán projekt Národní knihovny ČR „Vytvoření
Národní digitální knihovny“. V rámci výzvy č. 10 IOP pokračuje realizace projektu č. 82 „Národní digitální
archiv“. Tyto projekty pokrývají následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:
•

budování Národního digitálního archivu;

•

budování Národní digitální knihovny;

•

budování evidence kulturních památek.

Projekty realizované především v rámci cíle D. 1 (zejména systém datových schránek a elektronické
spisové služby) pokrývají následující projektový okruh:
•

vytváření specializovaných aplikací pro příjem, výběr a přípravu digitálních dokumentů k trvalému
uložení, které by byly distribuovány i do organizací veřejné správy.

•

budování Národního digitalizačního centra, Národního datového úložiště a vzájemně propojených
regionálních datových úložišť

Tento cíl také částečně plní projekty výzev č. 6, č. 8 a č. 9 IOP, které lze chápat jako typové projekty pro
rozvoj ICT ve veřejné správě a samosprávě. V těchto projektech je částečně možnost financovat
digitalizaci dokumentů samospráv.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
V rámci výzvy č. 03 IOP byl podán projekt č. 12 „Uplatnění principu Smart Administration v oblasti
nakládání s památkovým fondem České republiky“ – tento projekt byl schválen jako náhradní projekt,
tzn., že v současné době jeho realizace nepokračuje.
Nejsou realizovány následující aktivity a projektové okruhy:
•

vytváření nástrojů na zpřístupňování archiválií v rámci projektu "Otevřená minulost", vytváření
pravidel upravujících technickou stránku poskytování těchto archiválií veřejnosti pomocí
prostředků ICT (projekt Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na tuto oblast „Vytvoření
Národní digitalizační jednotky“ podaný v rámci výzvy č. 07 nesplnil podmínky hodnocení).

V současné době nejsou dále realizovány následující projekty uvedené v UV 536/2008 a spadající pod
tento cíl:
•
•
•
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projekt č. 128 „Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti
na vznik Národní digitalizační jednotky“ (Ministerstvo kultury, OMG),
projekt č. 186 „Vytvoření Digitálního archivu s možností prohledávání podle textu, zvuku a
obrazu“ (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání),
projekt č. 217 „Vytvoření Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje“ (Státní
technická knihovna).
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Specifický cíl D. 6 Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.

Celkové hodnocení: 1
Část plánovaných aktivit a projektových okruhů
je realizována.

Celkem jsme identifikovali 9 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu 1 466 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
K plnění tohoto specifického cíle přispívají do značné míry projekty spadající pod cíle C. 2, D. 1 a D. 2 –
jedná se zejména o budování základních registrů a návazné nezbytné infrastruktury, vytváření systému
datových schránek, kontaktních míst CzechPOINT a mnohé další.
Mezi projekty, které dále přispívají k naplňování tohoto specifického cíle patří například projekt č. 209
„Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy“,
projekt č. 247 „Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační
struktury VS“ a projekt č. 159 „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem
poskytování informací klientům“.
Dále je v realizaci projekt ITS NGN, který vytváří komunikační strukturu pro složky Integrovaného
záchranného systému. Současně jsou připravovány projekty pro zajištění komunikací IZS v případě
mimořádných událostí.
Tento cíl také částečně plní projekty výzev č. 6, č. 8 a č. 9 IOP, které lze chápat jako typové projekty pro
rozvoj ICT ve veřejné správě a samosprávě. Například vytvoření Metropolitních sítí a vybudování
krajských CMS.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
Po dokončení všech realizovaných projektů dojdez velké časti k naplnění tohoto cíle.

2.1.5. Strategický cíl E. Zkvalitnit činnost justice
Specifický cíl E. 1 Zavést systém elektronické justice, vč. dokončení všech návazných projektů
vedoucích k zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice jak s odbornou, tak i laickou
veřejností.
Celkové hodnocení: 3
Část plánovaných aktivit a projektových okruhů
je realizována.

Celkem jsme identifikovali 8 projektů naplňující
tento cíl v celkovém objemu 780 mil. Kč.

Které aktivity a projektové okruhy jsou (případně už byly) realizovány?
V současné době jsou v rámci IOP realizovány projekty (případně jsou podány projektové žádosti)
Ministerstva spravedlnosti zaměřené na elektronizaci trestního řízení, vybudování komunikační
infrastruktury justice, úpravu elektronické spisové služby v návaznosti na systém datových schránek a
úpravu obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry.
V rámci OP LZZ jsou realizovány projekty zaměřené na zavedení nástrojů pro efektivní projektové řízení
(včetně zavedení principů řízeného definování zadání technologických a jiných projektů), racionalizaci
práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů,
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zvýšení kvality řízení resortu, zefektivnění procedur a procesů, integrovaný systém řízení pracovního
výkonu a dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců.
Které aktivity a projektové okruhy nejsou dosud realizovány?
V současné době nejsou realizovány následující projekty uvedené v UV 536/2008 a spadající pod tento
cíl:
•

projekt č. 113 „Probační a resocializační programy“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 131 „Analýza dopadu ustanovení advokátů jako opatrovníků v občanskoprávním řízení“
(Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 134 „Komunikace mezi soudy a veřejností“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 136 „Optimalizace práce soudů včetně eDohledového systému a nahrávání soudního
jednání“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 137 „Právní úprava úpadku fyzických osob v EU“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 189 „Zabezpečení důvěryhodné výpočetní základny justice včetně vybudování
bezpečného úložiště dat, serverového centra a jednotného zálohovacího systému“ (Ministerstvo
spravedlnosti),

•

projekt č. 194 „Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové
portály“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 195 „Úprava úřední desky resortu“ (Ministerstva spravedlnosti),

•

projekt č. 233 „Zavedení Elektronického přestupkového řízení“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 234 „Zavedení Elektronického správního řízení“ (Ministerstvo vnitra),

•

projekt č. 248 „Elektronické soudní řízení (trestní řízení, civilní řízení, soudní řízení správní,
elektronický platební rozkaz a další)“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 249 „Insolvenční rejstřík – optimalizace a vazba na evropské registry a základní registry
veřejné správy“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 250 „Úprava informačních systémů justice včetně statistických systémů v návaznosti na
zavedení eGovernmentu v ČR“ (Ministerstvo spravedlnosti),

•

projekt č. 251 „Elektronický oběh dokumentů v oblasti justice a sjednocení postupů digitalizace
procesů v justici včetně vazby na e-government“ (Ministerstvo spravedlnosti).
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3. Zhodnocení finančního čerpání a vazby
cílů Strategie SA na indikátory
Tato kapitola má primárně informativní charakter, jejím cílem je především uvést kontext analýz
provedených v průběhu Projektu. Zaměřili jsme se především na stav finančního čerpání IOP a OP LZZ
a na analýzu vazby cílů Strategie SA na indikátory IOP a OP LZZ.

3.1. Finanční čerpání
Ačkoliv dokument Strategie SA v sobě nezahrnuje předpokládanou výši investice na její implementaci,
jsou jeho cíle naplňovány a financovány především ze Strukturálních fondů. V souladu se samotnou
Strategií se jedná o prioritní osy (dále PO) 1, 2 IOP a PO 4 OP LZZ. Celková alokace předmětných
operačních programů činí pro relevantní části IOP 14 594 mil. Kč a pro relevantní části OP LZZ 5 631
1
mil. Kč. Celkem je tedy pro realizaci Strategie SA v rámci Strukturálních fondů určeno 20 225 mil. Kč
(EU a národní zdroje dohromady).
Dále v textu uvádíme finanční objem předložených projektů, zbývající finanční objem k čerpání a přehled
otevřených výzev IOP a OP LZZ.
IOP
•

v rámci příslušných prioritních os IOP je celkem 5 614 projektů ve finančním objemu 14 553 mil.
Kč (což představuje 99,7 % alokace příslušné části IOP) ve stavu schvalování nebo má již
vydané rozhodnutí/podepsanou smlouvu (z toho je schváleno celkem 5 467 projektů
ve finančním objemu 10 063 mil. Kč, tj. přibližně 69 % alokace na tuto část IOP; dalších 147
projektů
ve finančním
objemu
4 489 mil. Kč, tj. přibližně 30,75 % alokace, je v procesu schvalování);

za předpokladu, že projektové žádosti budou z finančního hlediska schváleny v té výši, ve které byly
předloženy, tak v Prioritních os8ch 1 a 2 již nezbývají žádné prostředky. OP LZZ
•

v rámci příslušné prioritní osy OP LZZ je celkem 506 (individuálních a grantových) projektů
ve finančním objemu 4 643 mil. Kč (což představuje 82,5 % alokace příslušné části OP LZZ)
v procesu schvalování nebo má již vydané rozhodnutí/podepsanou smlouvu (z toho je
schváleno celkem 425 projektů ve finančním objemu 3 691 mil. Kč, tj. přibližně 65,5 % alokace na
tuto část OP LZZ; dalších 81 projektů ve finančním objemu 951,5 mil. Kč, tj. přibližně 17 %
alokace, je v procesu schvalování);

•

za předpokladu, že projektové žádosti budou z finančního hlediska schváleny v té výši, ve které
byly předloženy, je OP LZZ vyčerpáno.

1

Zdrojem informací pro analýzu finančního čerpání byla Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání
Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 vydaná
Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu 2011.
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3.2. Vazba cílů Strategie SA na indikátory
Vzhledem k tomu, že některé specifické cíle Strategie SA nejsou realizovány nebo jsou realizovány
pouze částečně, rozhodli jsme se analyzovat vztah mezi indikátory příslušných prioritních os IOP
a OP LZZ a cíli Strategie SA. Naším záměrem bylo zjistit, zda by případné nenaplnění některých cílů
Strategie SA mělo dopad na plnění indikátorů obou programů. Při této analýze jsme vycházeli především
z textu samotných programových dokumentů IOP a OP LZZ, metodiky monitorovacích indikátorů OP LZZ
a závěrečné zprávy z projektu „Analýza indikátorové soustavy Integrovaného operačních programu a
programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Odboru strukturálních fondů MV ČR jako
zprostředkujícího subjektu a návrh na její zlepšení“ realizovaného společností RegioPartner, s.r.o. (dále
jen Analýza indikátorové soustavy).
Monitorovací indikátory se obecně dělí na indikátory kontextu, dopadu, výsledku a výstupu.
Kontextové indikátory jsou zaměřeny na měřitelné informace o sociálně-ekonomické situaci prostředí,
indikátory dopadu jsou stanoveny na úrovni programu a informují o souvislostech, které překračují rámec
okamžitých účinků programu. Indikátory výsledku vyjadřují přímé účinky programu a měří výsledek
pomoci. Indikátory výstupu pak charakterizují konkrétní činnosti a vyjadřují rozsah uskutečněných aktivit
a podávají informace o výstupech projektů.
Jak vyplývá z jejich charakteristik, na kontextové indikátory a indikátory dopadu nemůže mít plnění (či
neplnění) cílů Strategie SA přímý dopad, v této analýze jsme se jimi proto již nezabývali. Dále v textu
uvádíme přehled indikátorů (včetně jejich kódu uvedeného v národním číselníku indikátorů a cílové
hodnoty stanovené v příslušném programovém dokumentu) v členění podle programů (IOP a OP LZZ)
a podle druhu indikátoru (indikátory výstupu a výsledku). Ke každému indikátoru následně uvádíme
dopad neplnění cílů Strategie SA na splnění stanovené cílové hodnoty daného indikátoru (rozlišujeme
přímý a nepřímý dopad) a náš komentář (u indikátorů, u kterých jsme disponovali příslušnými daty,
uvádíme také aktuální stav jejich naplnění; ke stavu naplnění ostatních indikátorů se nevyjadřujeme).
Z níže uvedeného vyplývá, že z celkem 18 hodnocených indikátorů výstupu a výsledku IOP a OP LZZ má
stav plnění cílů Strategie SA přímý vliv na plnění 12 indikátorů, na 6 indikátorů má stav plnění cílů
Strategie SA pouze nepřímý vliv. V rámci indikátorů, na něž má plnění cílů Strategie SA přímý vliv, jsme
identifikovali čtyři indikátory, jejichž definice nejsou jednoznačné.
IOP – indikátory výstupu PO 1 a PO 2
150105 Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) (cílová hodnota: 6 244) – plnění cílů
Strategie SA bude mít přímý vliv na tento indikátor. Podle internetové stránky www.czechpoint.cz byl
celkový počet pracovišť Czech Point 6 244, z čehož vyplývá, že hodnota daného indikátoru je již
naplněna.
150106 Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy (cílová hodnota: 4) – plnění cílů
Strategie SA bude mít přímý vliv na tento indikátor. Všechny 4 základní registry a 2 podpůrné systémy
jsou v současné době v realizaci v rámci samostatných projektů.
150108 Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU (cílová hodnota: 15)
a 150114 Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy (cílová hodnota: 10) – plnění cílů
Strategie SA bude mít přímý vliv na tyto indikátory. Jedná se zejména o aktivity v rámci specifického cíle
D. 1 „Prosazovat e-Government“ Strategie SA.
150109 Podíl registrů napojených na centrální registry (cílová hodnota: 75 %) a 150117 Podíl registrů
místní veřejné správy napojených na centrální registry (cílová hodnota: 75 %) – plnění cílů Strategie SA
bude mít přímý vliv na tyto indikátory. Zároveň se však podle Analýzy indikátorové soustavy jedná o
nejednoznačně stanovené indikátory, a to zejména z toho důvodu, že není jasné, jaké registry jsou
myšleny.
150121 Počet registrů nově napojených na centrální registry – plnění cílů Strategie SA bude mít přímý
vliv na tyto indikátory.150110 Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS (cílová hodnota: 80
%) a 150115 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS (cílová hodnota: 85 %) – plnění cílů Strategie SA
bude mít přímý vliv na tyto indikátory. Zároveň se však podle Analýzy indikátorové soustavy jedná o
nejednoznačně stanovené indikátory, a to zejména z toho důvodu, že není jasné, jaké úřady jsou do
indikátoru započítávány (např. pouze ministerstva nebo i jejich příspěvkové organizace apod.).
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150122 Počet úřadů státní správy, využívajících sdílenou KIVS – plnění cílů Strategie SA bude mít přímý
vliv na tyto indikátory.
150111 Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy (cílová
hodnota: 75 %) a 150116 Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy (cílová
hodnota: 75 %) – plnění cílů Strategie SA bude mít přímý vliv na tyto indikátory. Zároveň se však podle
Analýzy indikátorové soustavy jedná o nejednoznačně stanovené indikátory, a to zejména z toho důvodu,
že není jasné, jaké registry jsou myšleny.
150120 Počet resortních a agendových portalů provázaných s Portálem veřejné správy – plnění cílů
Strategie SA bude mít přímý vliv na tyto indikátory.
150112 Podíl digitalizovaných dokumentů (cílová hodnota: 20 %) – plnění cílů Strategie SA bude mít
přímý vliv na tento indikátor. Zároveň se však podle Analýzy indikátorové soustavy jedná o
nejednoznačně stanovený indikátor s malou vypovídací schopností, a to zejména z toho důvodu, že není
jasné, co znamená pojem „digitalizovaný dokument“.
150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů (cílová
hodnota: 100 %) – plnění cílů Strategie SA bude mít přímý vliv na tento indikátor. Doporučujeme
identifikovat úřady, které dosud nemají zavedenu elektronickou spisovou službu a elektronicky řízený
oběh dokumentů (případně nemají podanou projektovou žádosti či projekt v realizaci) a následně se
zaměřit na realizaci projektů v této oblasti v identifikovaných úřadech.
150118 Počet úřadů se zavedeným systémem elektronické spisové služby a elektronicky řízeným
oběhem dokumentů

IOP – indikátory výsledku
152000 Úroveň služeb eGovernmentu – metodika EU (cílová hodnota: 75 %) – plnění cílů Strategie SA
bude mít přímý vliv na tento indikátor. Pro úspěšné naplnění tohoto indikátoru je potřeba realizovat široký
okruh aktivit, a to zejména v rámci specifického cíle a D. 1 „Prosazovat e-Government“ a D. 2 „Vybudovat
síť kontaktních míst veřejné správy“ Strategie SA, ale i v rámci jiných cílů.
152001 Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou (cílová hodnota: 35 %) – plnění
cílů Strategie SA bude mít nepřímý vliv na tento indikátor, a to zejména z toho důvodu, že na počet
občanů využívajících internet pro komunikaci s veřejnou správou budou mít vliv i jiné intervence
realizované mimo rámec Strategie SA (např. dostupnost/cena připojení na internet pro domácnosti
apod.).
152105 Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru (cílová hodnota:
75 %) – plnění cílů Strategie SA bude mít nepřímý vliv na tento indikátor, a to zejména z toho důvodu, že
na snížení administrativního zatížení budou mít vliv i jiné intervence realizované mimo rámec Strategie
SA (např. odstraňování nadbytečné regulace může být/je realizováno i mimo projekty spadající pod
Strategii SA).
OP LZZ – indikátory výstupu
491204 Počet podpořených projektů (cílová hodnota: 300) – plnění cílů Strategie SA bude mít nepřímý
vliv na tento indikátor, a to zejména z toho důvodu, že tento indikátor nemonitoruje věcné plnění cílů
OP LZZ ani Strategie SA.
074100 Počet podpořených osob (cílová hodnota: 80 000) – plnění cílů Strategie SA bude mít nepřímý
vliv na tento indikátor, a to zejména z toho důvodu, že tento indikátor nemonitoruje věcné plnění cílů
OP LZZ ani Strategie SA.
075700 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (cílová hodnota: 100) – plnění cílů Strategie SA
bude mít nepřímý vliv na tento indikátor, a to zejména z toho důvodu, že tento indikátor nemonitoruje
věcné plnění cílů OP LZZ ani Strategie SA. Zároveň se podle Analýzy indikátorové soustavy jedná
o nejednoznačně definovaný indikátor s nedostatečnou výpovědní hodnotou.
OP LZZ – indikátory výsledku
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074613 Počet úspěšných absolventů kurzů (cílová hodnota: 70 000) – plnění cílů Strategie SA bude mít
nepřímý vliv na tento indikátor, a to zejména z toho důvodu, že tento indikátor nemonitoruje věcné plnění
cílů OP LZZ ani Strategie SA.
153213 Rozvoj hodnocení dopadu regulace (cílová hodnota: 100 % předpisů schválených vládou
s provedenou RIA, z toho 90 % zveřejněných formou dálkového přístupu) – plnění cílů Strategie SA bude
mít přímý vliv na tento indikátor. Jedná se zejména o aktivity v rámci specifického cíle B. 2 „Reformovat
legislativní proces, zavést hodnocení dopadu regulace“ Strategie SA.
153214 Využití e-governmentu ústřední státní správou (cílová hodnota: zvýšení o 85 %), 153215 Využití
e-governmentu krajskými úřady (cílová hodnota: zvýšení o 85 %) a 153216 Využití
e-governmentu obcemi s více než 500 obyvateli (cílová hodnota: zvýšení o 85 %) – plnění cílů Strategie
SA bude mít přímý vliv na tyto indikátory. Jedná se zejména o aktivity v rámci specifických cílů C. 2
„Zajistit adekvátní využívání ICT“ a D. 1 „Prosazovat e-Government“ Strategie SA.
153217 Zkrácení délky soudních řízení – krajské soudy (cílová hodnota: zkrácení o 20 %) a 153218
Zkrácení délky soudních řízení – okresní soudy (cílová hodnota: zkrácení o 20 %) – plnění cílů Strategie
SA bude mít přímý vliv na tyto indikátory. Jedná se zejména o aktivity v rámci specifického cíle E. 1
Strategie SA „Zavést systém elektronické justice“.
153100 Zlepšení kvality regulace - plnění cílů Strategie SA bude mít přímý vliv na tento indikátor. Jedná
se zejména o aktivity v rámci specifického cíle B. 2 „Reformovat legislativní proces, zavést hodnocení
dopadu regulace“ Strategie SA
153700 Míra administrativní zátěže - plnění cílů Strategie SA bude mít nepřímý vliv na tento indikátor
430701 Zvýšení efektivnosti územní veřejné zprávyI plnění cílů Strategie SA bude mít nepřímý vliv na
tento indikátor
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4. Prioritizace nenaplňovaných cílů a návrh
projektových okruhů
Naším úkolem bylo prioritizovat dosud nenaplňované cíle Strategie SA a následně vytvořit návrh
projektových okruhů Smart Administration, které budou v souladu s novým zastřešujícím
dokumentem a měly by být prioritně realizovány v rámci Strukturálních fondů v současném programovém
období.

4.1. Prioritizace nenaplňovaných cílů Strategie SA
V návaznosti na předchozí vyhodnocení plnění cílů Strategii SA jsme prioritizovali dosud nenaplňované
cíle. Postupovali jsme následujícím způsobem:
•

na základě vyhodnocení plnění cílů Strategie SA (více viz kapitola 3 této zprávy) jsme každý dílčí
parametr jednotlivých specifických cílů Strategie SA hodnotili podle míry jeho naplňování na
stupnici 1 – ano, parametr je naplňován, 2 – parametr je naplňován částečně/jeho naplňování
se připravuje, 3 – ne, parametr není naplňován;

•

v návaznosti na analýzu vazby cílů Strategie SA na monitorovací indikátory IOP a OP LZZ (viz
předchozí kapitola) jsme zhodnotili dopad naplňování dílčích parametrů jednotlivých
specifických cílů Strategie SA na plnění monitorovacích indikátorů – dopad plnění
parametrů na indikátory byl hodnocen na stupnici 1 – žádný (tj. naplňování daného parametru
nepřispívá k plnění monitorovacích indikátorů), 2 – částečný (tj. naplňování daného parametru
přispívá k plnění monitorovacích indikátorů nepřímo nebo pouze v kombinaci s ostatními
parametry), 3 – významný (tj. naplňování daného parametru přímo přispívá k plnění
monitorovacích indikátorů);

•

jednotlivé dílčí parametry Strategie SA jsme následně ohodnotili na základě jejich důležitosti
pro naplňování ostatních specifických cílů, tj. zda je naplnění příslušného parametru
potřebné/klíčové pro naplnění ostatních specifických cílů Strategie SA – návaznost ostatních
aktivit na daný parametr byla hodnocena na stupnici 1 – žádná (tj. žádná z aktivit spadajících pod
ostatní specifické cíle nemá přímou/podstatnou vazbu na daný parametr), 2 – částečná
(tj. některé z aktivit spadajících pod ostatní specifické cíle jsou částečně navázány na realizaci
daného parametru), 3 – významná (tj. daný naplnění daného parametru je zásadní pro realizaci
aktivit spadajících pod ostatní specifické cíle);

Při tomto hodnocení priorit jsme vycházeli především z dostupné relevantní dokumentace – samotné
Strategie SA a programových dokumentů IOP a OP LZZ. Jednotlivé hodnoty u výše uvedených faktorů
jsme vynásobili a výsledkem byl „koeficient priority“. Čím vyšší hodnota koeficientu, tím je naplnění
daného parametru důležitější z hlediska kombinace tří faktorů – dopadu na naplňování indikátorů
IOP či OP LZZ, důležitosti pro naplňování ostatních specifických cílů Strategie SA a dosavadní míry jeho
naplňování. Tento metodický postup tak dává zjednodušenou a základní představu o prioritách při
realizaci specifických cílů Strategie SA (a jejich jednotlivých aktivit). Hodnocení uvedených faktorů
a výsledný koeficient jednotlivých dílčích parametrů uvádíme v příloze č. 6 této zprávy.
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4.2. Návrh seznamu projektových okruhů
V návaznosti na provedené stanovení priorit jednotlivých dílčích parametrů jsme vytvořili návrh seznamu
projektových okruhů, které jsou v souladu s novým zastřešujícím dokumentem a měly by být prioritně
realizovány ze Strukturálních fondů v současném programovém období (za předpokladu dostatečného
objemu zbývajících finančních prostředků v IOP a OP LZZ). Seznam projektových okruhů vychází ze
seznamu 15 dílčích parametrů s nejvyšším výsledným koeficientem priority (do seznamu jsme nezahrnuli
ty parametry, které jsou v současné době naplňovány).
Některé dále zmiňované projektové okruhy jsou již řešeny projekty ve fázi přípravy či realizace.
Skupina projektů eDoklady (eOP, ePAS a ePKP) je průběžně realizována v rámci rozpočtu ČR. Další
skupinou připravovaných projektů je rozšíření funkčnosti ISDS a CzechPOINT.
Ministerstvo pro místni rozvoj připravuje projekt Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti 2014+ (MS2014+), který je koncipován jako centralizovaná forma přehledu o každé
připravované a realizované pomoci spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Evropské unie v České republice.
Návrh seznamu projektových okruhů (řazeno od nejvyšší hodnoty koeficientu priority, v závorce
zároveň uvádíme, do jakého operačního programu daná aktivita většinově spadá):
•

Jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů (IOP);

•

Státní pokladna – implementace integrovaného informačního systému Státní pokladny (IOP);

•

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 2014 + (IOP);

•

CzechPOINT (IOP);

•

Informační systém datových schránek (IOP);

•

eDoklady (IOP);

•

Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy (IOP);

•

Základní registry (IOP);

•

Jednotné výplatní místo (IOP);

•

zavedení hodnocení dopadů regulace (OP LZZ);

•

příprava směrnice pro hodnocení dopadů regulace obsahující metodiku hodnocení a procesní
pravidla jejího provádění (OP LZZ);

•

podpora služeb pro informační společnost v oblasti zdravotnictví, důchodová péče, školství,
zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů (IOP);

•

podpora služeb pro informační společnost v oblasti veřejné správy v užším slova smyslu,
zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché
předávání agendy mezi jednotlivými orgány veřejné správy (IOP);

•

příprava nástrojů pro správu majetkových hodnot státu a samospráv (včetně evidence majetku,
rozpočtování, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky a dotace) (IOP);

•

příma i nepřímá integrace jednotlivých portálů popř. jednotlivých aplikací používaných ve veřejné
správě do Portálu veřejné správy (IOP);

•

zajištění oboustranného propojení centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a
veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy s portály
subjektů územní veřejné správy (IOP);

•

podpora provázanosti eGovernmentu na mezinárodní, regionální a místní úroveň (IOP);
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•

redesign kompetencí a funkcí institucí veřejné správy (OP LZZ);

•

analýza komunikačního prostředí ve veřejné správě, včetně vytváření komunikačních map
a návrhů na zlepšení stávajícího stavu (OP LZZ);

•

provázání strategického a finančního řízení, včetně provázání se státním rozpočtem (OP LZZ);

•

projekty vedoucí ke zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice (IOP/OP LZZ).
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5. Přílohy
Předkládáme následující přílohy:
Příloha č. 1 Seznam projektů předložených v rámci IOP a OP LZZ přiřazených ke
specifickým cílům Strategie SA – v této příloze uvádíme následující informace: strategický cíl,
příslušné specifické cíle spadající pod daný strategický cíl, názvy projektů spadající pod daný
specifický cíl. Ke každému projektu pak uvádíme v jakém operačním programu, prioritní ose a
výzvě byl podán, číslo projektu podle UV 536/2008 (pokud je v něm projekt uveden), celkové
způsobilé výdaje projektu, aktuální stav projektu a komentář. V komentářích je především
uvedeno, do jakého dalšího cíle daný projekt případně také spadá, v komentářích upozorňujeme
na eventuální nesrovnalosti (např. se může jednat o odlišný název projektu uvedený v IS
MONIT7+ a v UV 536/2008 apod.).
•

Příloha č. 2 Přehled vazeb cílů a aktivit IOP, OP LZZ a SRSIS na cíle Strategie SA – tuto
přílohu předkládáme samostatně v elektronické formě ve formátu PDF. V tomto dokumentu je
k prioritním programovým oblastem SRSIS, k podporovaným aktivitám relevantních prioritních os
IOP a okruhům činností prioritní osy 4 OP LZZ přiřazeny specifické cíle Strategie SA.

•

Příloha č. 3 Přehled projektů uvedených v UV 536/2008 s uvedeným aktuálním stavem
jejich realizace – tuto přílohu předkládáme samostatně v elektronické formě ve formátu MS
Excel. Jako podklad byla použita původní příloha k UV 536/2008. Do této přílohy jsme přidali
jeden sloupec, ve kterém uvádíme současný stav projektu (podle IS MONIT). Pokud je u projektu
stav „Projekt není realizován“, znamená to, že projekt není ve stavu realizace a nebyla podána
ani žádost o financování v rámci IOP či OP LZZ.

•

Příloha č. 4 Přehled specifických cílů Strategie SA včetně grafického rozlišení stupně
jejich plnění – tuto přílohu uvádíme samostatně v elektronické formě ve formátu PDF. Tato
příloha především přehledně graficky znázorňuje, jak jsme ohodnotili (podle stupnice popsané
v kapitole 3) plnění jednotlivých specifických cílů.
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