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Shrnutí

Tento dokument vznikl jako informativní materiál v návaznosti na Usnesení vlády č. 757/2007,
kterým vláda ČR schválila dokument “Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie
realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“. Součástí Strategie je i ustanovení, které ukládá
předkládat jednou ročně Souhrnnou roční zprávu. Tento materiál shrnuje pokrok v Implementaci
Strategie Smart Administration (dále jen Strategie) za období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014.

Předkládaný dokument je tvořen hlavní textovou částí a dvěma přílohami. První přílohou (dále jen
Příloha 1) je tabulka s přehledem projektů, které naplňují cíle Smart Administration, druhou přílohou
je Vyhodnocení naplňování cílů Smart Administration (dále jen Příloha 2). V kapitole č. 2 Finanční
čerpání je shrnuto, kolik prostředků bylo alokováno na realizaci Strategie a kolik prostředků již bylo
vyčerpáno, a to jak čistě z národních zdrojů ČR, tak ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské unie
(dále jen SF EU). Kapitola č. 3 Stav realizace projektů a vyhodnocení naplnění cílů SA uvádí postup
v realizaci jednotlivých cílů Smart Administration spolu s metodou, jakou byly tyto cíle
vyhodnocovány a jakým způsobem byla pro toto hodnocení získána data. V kapitole č. 4 je
podrobnější komentář k posunu v realizaci vybraných projektů. V kapitole č. 5 jsou shrnuta opatření
z oblasti strukturálních fondů EU, informace o výzvách realizovaných ve sledovaném období i po něm
v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) a Operačního programu Lidského zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ). V kapitole č. 6 jsou uvedeny informace o institucionálním zabezpečení
realizace Strategie, připravovaném strategickém dokumentu a o komunikačních aktivitách ke Strategii.
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Finanční čerpání

Ačkoliv Strategie v sobě nezahrnuje předpokládanou výši investice na její implementaci, jsou její cíle
naplňovány a financovány především ze Strukturálních fondů EU. V souladu se samotnou Strategií se
jedná o prioritní osy (dále PO) 1 Modernizace veřejné správy, 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
(IOP) a PO 4 Veřejná správa a veřejné služby (OP LZZ).
Celková alokace předmětných operačních programů činí pro relevantní části IOP 14 294 mil. Kč
a pro relevantní části OP LZZ 5 126 mil. Kč.1 Celkem je tedy pro realizaci Strategie v rámci
Strukturálních fondů EU určeno 19 420 mil. Kč (EU a národní zdroje dohromady).

2.1 Integrovaný operační program (IOP)
V rámci příslušných prioritních os IOP mělo do konce sledovaného období vydané
rozhodnutí/podepsanou smlouvu v PO 1.1 56 projektů v hodnotě 8 167 mil. Kč, v prioritní ose 2.1
mimo výzvu 02 (CzechPOINT v území) 205 projektů v hodnotě 3 668 mil. Kč a v rámci výzvy 02 PO
2.1 (CzechPOINT v území) 5 272 projektů v hodnotě 448 mil. Kč, celkem tedy 5 533 projektů
ve finančním objemu 12 283 mil. Kč (což představuje 86 % alokace příslušných částí IOP). V PO 1.1
bylo finančně ukončeno 32 projektů v hodnotě 3 857 mil Kč a v PO 2.1 4 924 projektů v celkové výši
1 508 mil Kč.

2.2 Operační program Lidské Zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ)
V rámci příslušné oblasti podpory OP LZZ mělo do konce sledovaného období vydané
rozhodnutí/podepsanou smlouvu celkem 559 (individuálních a grantových) projektů ve finančním
objemu 4 891mil. Kč (což představuje 95,4 % alokace příslušné části OP LZZ). Finančně ukončeno
bylo 261 projektů v celkové finanční výši 1 351 mil Kč.

2.3 Státní rozpočet (SR)
Pouze ze státního rozpočtu bylo do konce sledovaného období financováno 24 projektů ve finančním
objemu 4 702 mil. Kč.

2.4 Další zdroje financování
Mezi další zdroje financování patří Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK),
Operační program Technická Pomoc (OPTP), program Innovation and Enviroment Regions of Europe
Sharing Solutions (INTERREG IVC) a další. V rámci těchto dalších zdrojů financování bylo do konce
sledovaného období realizováno 9 projektů v celkové výši 87,19 mil. Kč.

1

Zdrojem informací pro analýzu finančního čerpání byla Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání Strukturálních
fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 za 1. čtvrtletí 2014 vydaná Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR v dubnu 2014.
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Stav realizace projektů a vyhodnocení naplnění cílů SA

Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration vychází z šetření, které realizovalo
Ministerstvo vnitra v dubnu 2014.

3.1 Způsob vyhodnocení naplnění cílů SA
Stav naplnění jednotlivých cílů je popsán v rozsahu čtyř stupňů. Jednotlivé stupně jsou popsány
v následující tabulce.
Hodnocení

Význam hodnocení

1

Všechny nebo takřka všechny plánované aktivity a projektové okruhy jsou plněny.

2

Většina plánovaných aktivit a projektových okruhů je plněna.

3

Část plánovaných aktivit a projektových okruhů je plněna.

4

Nejsou plněny žádné nebo jen minimum plánovaných aktivit a projektových
okruhů.

Toto hodnocení vychází z půlročních zpráv o stavu Strategie, které schvaluje (schvalovala) Rada vlády
pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) - Grémium náměstků, a je možné ho
využít pro zpětné srovnání.

3.2 Šetření stavu projektů SA v organizacích veřejné správy
V rámci šetření byly osloveny úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstva a další
organizační složky státu. Výsledkem vyhodnocení je tabulka projektů Strategie a jejich rozdělení do
jednotlivých specifických cílů SA (viz příloha č. 1).
Prvním krokem v šetření bylo rozeslání dopisu vedoucího samostatného oddělení programového řízení
všem zainteresovaným úřadům s žádostí o vyplnění tabulky v příloze dopisu. Došlé odpovědi byly
porovnány se seznamem projektů z informačního systému MONIT7. Druhým krokem byla kontrola
došlých odpovědí a urgence chybějících odpovědí. K projektům, o nichž nedošly aktualizované
odpovědi, byla uvedena data ze šetření minulého, respektive byly doplněny informace z MONIT7.
Jednotlivé projekty byly do specifických cílů Strategie zařazovány na základě vlastního zhodnocení
realizátora projektu, případně podle názoru pracovníků samostatného oddělení programového řízení.
Do vyhodnocení nejsou zařazeny projekty výzvy 32 OP LZZ, které samy o sobě přímo nenaplňují
některý z cílů Strategie, ale sloužily pouze jako odrazový můstek pro projekty IOP výzev 03 a 07.
Dále nejsou zařazeny projekty výzvy 02 IOP „eGovernment v obcích – CzechPOINT“, což je
přibližně 5500 projektů na vybavení pracoviště CzechPOINT. Veškeré projekty financované z výzev
IOP a OP LZZ určených pro územní veřejnou správu jsou uvedeny pouze souhrnně k danému cíli,
protože se jedná o typově podobné projekty.

3.3 Zhodnocení naplňování specifických cílů Smart Administration


cíle A1, B1, C3, D3, D4, E1: u těchto specifických cílů je realizována pouze část plánovaných
aktivit a projektových okruhů;



cíle B2, C1, C2, C4, C5, C6, D1, D2 a D5: u těchto specifických cílů je již realizována většina
plánovaných aktivit a projektových okruhů;
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cíle A2 a D6: u těchto specifických cílů jsou realizovány takřka všechny plánované aktivity
a projektové okruhy.

Hodnocení

Cíle

1

A2, D6

2

B2, C1, C2, C4, C5, C6, D1, D2, D5

3

A1, B1, C3, D3, D4, E1

4

-
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Vývoj v oblasti Smart Administration

4.1 Státní pokladna
Projekt Státní pokladna je, jako jeden z pilířů Reformy veřejných financí, financován ze státního
rozpočtu ČR od roku 2008 a k jeho dokončení by mělo dojít v letošním roce. Gestorem projektu je
Ministerstvo financí.
Integrovaný informační systém státní pokladny představuje centralizovaný systém, který integruje
účetní a rozpočtová data získaná v reálném čase. V důsledku toho se podstatně zvyšuje kvalita řízení
státních financí a zároveň by se tak mělo zamezit i vzniku nekrytých závazků státu. Informační systém
má několik vzájemně integrovaných modulů. Jedním z nich je Centrální systém účetních informací
státu, který byl plošně spuštěn v roce 2010, a elektronické předávání dat je definováno zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Od roku 2012 je sestavování státního rozpočtu realizováno centrálně
v modulu Rozpočtový informační systém – příprava rozpočtu. Výrazný vliv na fungování všech úřadů
v ČR měl přechod Integrovaného informačního systému státní pokladny do rutinního provozu. Tento
krok vyvolal u organizací, které jsou povinny jej využívat, nutnost jak úpravy vnitřních řídících
a schvalovacích procesů, tak i úpravy používaných interních ekonomických informačních systémů.
Zároveň došlo k podstatnému zvýšení podílu elektronicky přenášených dat, což ve svém důsledku
přinese úsporu času a nákladů.
Plošný provoz byl zahájen k 1. lednu 2013, jeho patrně nejvýznamnější částí je modul Rozpočtový
informační systém – realizace rozpočtu a platební styk. Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, jsou všechny organizační složky státu a další definované subjekty povinny realizovat
rozpočtová opatření a své platby prostřednictví informačního systému státní pokladny. Nejpodstatnější
změnou pak je povinnost provádět před vlastní platbou alokování finančních prostředků ve státní
pokladně prostřednictvím tzv. rezervací.

4.2 Základní registry
K systému je připojeno více než 85 % všech orgánů veřejné moci, bylo uskutečněno více než 435 mil.
transakcí a vydáno přes 120 000 výpisů pro potřeby úředníků nebo na žádost občanů. Krajské úřady
jsou už všechny připojeny. Stejně tak statutární města. V současnosti je připojeno vlastním AIS 12
ministerstev, vyjma Ministerstva zahraničních věcí.
Praktickým výsledkem projektu základních registrů jsou aktuální údaje na úřadech, které občan
nemusí neustále při jakémkoliv jednání s veřejnou správou dokládat. Pokud totiž určitý referenční údaj
existuje, po 1. červenci 2012 již nemá úředník právo po občanovi požadovat, aby jej doložil například
papírovým potvrzením. Vznik centrálních registrů zaručuje, že jednou změněný údaj se odrazí ve
veškeré úřední agendě. Například při změně adresy trvalého pobytu ji občan pouze nahlásí na
příslušném obecním úřadě a tato změna je avizována do všech oprávněných informačních systémů.
Mezi přínosy projektu pro občany a podnikatele patří především snížení časových nároků na občana
při styku s veřejnou správou, lepší zabezpečení osobních údajů, rozšíření funkcionality a dostupnosti
služeb veřejné správy, zvýšení komfortu občana při kontaktu s veřejnou správou nebo rozšíření služeb
veřejné správy a zvýšení jejich kvality. Na druhou stranu úředník již nemusí váhat nad správností
údajů v registrech, nemusí vést vlastní databáze a vyřizování jednotlivých žádostí by tak mělo zabrat
podstatně méně času.
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4.3 Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů
veřejné správy (CMS)
CMS 1.0 nahradilo jako nedílná součást řešení Komunikační infrastruktury veřejné správy
předcházející způsoby propojení sítí s cílem získat nástroj umožňující propojit více poskytovatelů
komunikačních služeb, a tím dosáhnout snížení nákladů a zkvalitnění služeb. V zájmu dalšího rozvoje
eGovernmentu v České republice je nezbytné v souladu s plánem projektu CMS modernizovat; tj.
vytvořit CMS 2.0, které je hlavním přípojným a propojovacím místem pro všechny základní služby
eGovernmentu, ať už existující nebo nově budované.
Dne 29. května 2013 byla na základě výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, generálnímu dodavateli České poště s. p.,
Odštěpný závod ICT služby (ČP OZ) zaslána výzva k jednání o realizaci veřejné zakázky s názvem
Rozšíření centrálního místa služeb (tj. vybudování CMS 2.0). Jedná se o kompletní zajištění
zbývajícího plnění v rámci projektu v celkové plánované hodnotě cca 460 mil. Kč (konečná cena bude
známa po ukončení veřejných zakázek na subdodávky). Smlouva s ČP OZ byla podepsána 10. ledna
2014. Prostřednictvím realizace této zakázky dojde k naplnění všech cílů projektu. Ke dni 31. března
2014 byla akceptována první část plnění – tedy zpracování technického projektu CMS 2.0. V současné
době je realizována druhá část plnění, tj. dodání potřebného SW a HW, akceptace této části se
předpokládá k 24. října 2014.
Realizace projektu CMS byla na základě schválené žádosti prodloužena do 31. ledna 2015.

4.4 Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS (ITS NGN)
Projekt ITS NGN byl zahájen v roce 2010 a navazuje na projekt Komunikační infrastruktura
Informačních systémů veřejné správy a je založen na Koncepci KIVS, která byla schválena
usneseními vlády v roce 2006.
V září 2013 došlo k ukončení akceptací výstupů z inženýringu ITS NGN, který realizovala Česká
pošta s.p., Odštěpný závod ICT služby. Byl akceptován 1., 2. a 3. milník. Dne 14. března 2014 byla
podepsána Smlouva s generálním dodavatelem ČP OZ na realizaci zbytku plnění v rámci projektu.
Dne 28. března pak došlo ke schválení první části tohoto plnění, tj. Technického projektu, a to s
výhradou.
Realizace projektu byla prodloužena do konce června 2015.

4.5 Procesní modelování agend a Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné
správy
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Projekt „Procesní modelování agend“ (dále jen PMA) byl usnesením vlády 536/2008 označen jako
strategický a v tomto usnesení byl uveden pod názvem „Audity agend veřejné správy“. Realizace
projektu byla zahájena dne 15. září 2009 a ukončen byl k 15. března 2014. Projekt je jedním
z nejvýznamnějších projektů v optimalizaci procesů ve veřejné správě a jeho výstupy by měly být
základem pro novou koncepci financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Projekt se
dotýká celé veřejné správy, tzn. centrálních, regionálních i místních úřadů a je velmi úzce navázán na
projekt „Registr práv a povinností“ (dále jen „RPP“). Cílem Projektu PMA je vytvoření infrastruktury
softwarové, znalostní a procesní pro vytváření, využívání, správu, rozvoj a využívání procesních
modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v dalších vybraných agendách veřejné
správy. Dlouhodobým cílem projektu je udržovat funkčnost RPP a využívat data k zefektivnění
veřejné správy, optimalizaci a standardizaci agend v souladu se strategií Smart Administration.
V rámci projektu došlo k vytvoření metodického centra pro modelování agend, čímž byly vytvořeny
předpoklady pro zefektivnění (zejména zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění) veřejné správy včetně
snížení administrativních nároků a nákladů na jejich výkon a tím zkvalitnění a zvýšení dostupnosti
služeb klientům. U agend v samostatné působnosti budou vytvářené standardy využívány jako státem
doporučené best practices, u agend výkonu státní správy budou následně generovány státem
garantované standardy výkonu konkrétní agendy. Tento proces postupné standardizace bude také
základem pro další zefektivňování a optimalizaci procesů ve veřejné správě.
Projekt „Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy“ navazující na projekt PMA (resp.
na projekt RPP) byl zahájen 1. prosince 2013 a termín jeho ukončení je 30. června 2015. Základním
výstupem projektu bude iniciální (úvodní) analýza agend a činností ohlášených v RPP, ve vztahu k
metodice procesního modelování agend, s cílem nalezení relace mezi ohlášenými činnostmi agendy na
jedné, procesními oblastmi a procesy definovanými podle metodiky procesního modelování agend na
druhé straně. Vznikne tak výchozí (iniciální) procesní model a budou identifikovány potenciální
nedostatky v ohlášení agendy. Rovněž bude popsáno uplatnění vazeb na procesní normy a vazeb
vybraných agend mezi sebou navzájem. Tento krok je nastavením jednotné procesní laťky existující
legislativě a nezbytným základem další standardizace výkonu veřejné správy. Je také důležitým
proaktivním krokem směrem k uplatnění procesních modelů jako nutného podkladu v budoucnu
vytvářených právních předpisů. V rámci projektu bude dále, na základě výše uvedené analýzy,
realizována podpora jednotlivých úřadů ústřední státní správy, které následně zpracují pro vybrané
agendy a jejich činnosti procesní model, včetně závazného standardu výkonu a vyčíslení reálných
nákladů na výkon agendy.

4.6 RIA
Dne 15. listopadu 2012 byl zahájen projekt s názvem Vytvoření podmínek pro systematické
zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA), jehož cílem je zvýšit kvalitu tvorby právních
předpisů a přispět tak ke zvýšení kvality regulatorního prostředí v ČR.
Konkrétně se projekt zaměřuje na fázi zpracování tzv. hodnocení RIA během legislativního procesu –
tj. zpracování analýzy socioekonomických přínosů a nákladů připravovaných návrhů právních
předpisů. Jednotlivé aktivity projektu vycházejí mimo jiné z požadavků samotné cílové skupiny –
zpracovatelů hodnocení RIA z řad zaměstnanců ministerstev a dalších správních úřadů (jde o několik
stovek státních úředníků). V rámci 5 vzájemně provázaných a na sebe navazujících klíčových aktivit
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projektu budou vytvořeny, zavedeny a pilotně testovány nové podpůrné nástroje a služby pro tuto
cílovou skupinu.
Výstupy projektu představují nové prvky při řízení a provádění RIA v ČR, které budou po skončení
projektu využívány v každodenní legislativní praxi zaměstnanci správních úřadů a bude tak zaručena
jejich udržitelnost. Projekt tak povede k vyšší efektivitě při výkonu činností státní správy
(souvisejících s legislativní činností) a přispěje k realizaci vize tzv. chytré (elektronické) veřejné
správy (Smart Administration) v ČR.
Realizací projektu je pověřeno Oddělení pro koordinaci procesu RIA, které spadá do přímé řídící
působnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády ČR. Ukončení realizace projektu je stanoveno
do 14. listopadu 2014.
Realizací tohoto projektu, jako jednoho ze strategických projektů dle UV 536/2008, dojde k zvýšení
kvalifikace v oblasti zpracovávání zpráv RIA u min. počtu 132 zpracovatelů RIA z různých resortů a
dále pak k zvýšení kvality závěrečných zpráv RIA a v jeho důsledku snížení počtu závěrečných zpráv
RIA vracených pracovní komisí RIA zpracovatelům v prvním kole projednávání se závažnými
připomínkami (tj. RIA vrácené k zásadnímu přepracování) o cca 10 % do 3 let od ukončení projektu
(dnes celkově vraceno necelých 75 % závěrečných zpráv RIA projednávaných ročně v pracovní
komisi RIA Legislativní rady vlády s různou závažností připomínek, přičemž více jak 20 % stanovisek
z toho představují stanoviska se zásadními připomínkami).

4.7 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ (ORP) je plně hrazený ze zdrojů OP LZZ. Doba jeho trvání je od
1. května 2013 do 30. června 2015. Přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.
Garantem projektu je Svaz měst a obcí ČR, který již o realizaci projektu uzavřel smlouvy s partnery ze
185 území správních obvodů ORP.
Projekt usnadní spolupráci obcí tím, že jim poskytne odborné a administrativní zázemí v územích
správních obvodů ORP a umožní identifikovat reálné problémy regionu a řešit je. Obce v konkrétním
území získají vlastní data a řadu informací, které jim pomohou při tvorbě navazujících projektů i při
diskusích o finančních prostředcích se státní správou a krajskou samosprávou.
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5

Opatření v oblasti strukturálních fondů EU

5.1 Výzvy v rámci Integrovaného operačního programu (IOP)
Ve sledovaném období (od 1. dubna 2013 do 31. března 2014) došlo v IOP oblasti intervence 1.1
Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě k ukončení výzvy č. 15 Elektronická sbírka zákonů
a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (E-Legislativa) a výzvy č.
16 Strategické projekty Smart Administration.
Přehled ukončených výzev IOP
Výzva č. 15
Název výzvy:
Termíny výzvy:
Alokace výzvy:
Oprávnění žadatelé:
Počet podaných projektů:
Celkový rozpočet podaných projektů:
Počet schválených projektů:
Celkový rozpočet schválených projektů:
Detail výzvy:
Výzva č. 16
Název výzvy:
Termíny výzvy:
Alokace výzvy:
Oprávnění žadatelé:
Počet podaných projektů:
Celkový rozpočet podaných projektů:
Počet schválených projektů:
Celkový rozpočet schválených projektů:
Detail výzvy:

Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv
(e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů
(E-Legislativa)
15. 1. 2013 - 15. 4. 2013
470 000 000 Kč (85% příspěvek z ERDF)
Ministerstvo vnitra ČR
1
526 189 022 Kč (včetně 15% spolufinancování ze SR)
1
526 189 022 Kč (včetně 15% spolufinancování ze SR)
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-15

Strategické projekty Smart Administration
2. 5. 2013 - 6. 9. 2013
590 000 000 Kč (85% příspěvek z ERDF)
Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové
organizace
14
1 056 977 488 Kč (včetně 15% spolufinancování ze SR)
1
42 350 000 Kč (včetně 15% spolufinancování ze SR)
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-16-otevrena-do-16-8

5.2 Výzvy v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ)
Ve sledovaném období (od 1. dubna 2013 do 31. března 2014) byla vypsána výzva č. C4 OP LZZ
Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě a výzva č. C7 OP LZZ
Projektová kancelář spadající do oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti
veřejné správy. Tyto výzvy byly ve sledovaném období také uzavřeny a vyhodnoceny.
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Ve sledovaném období dále došlo v OP LZZ oblasti podpory 4.1 k uzavření hodnocení výzvy č. A3
Efektivní úřad Ministerstva vnitra a výzvy č. B6 Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a
optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků.
Přehled ukončených výzev OP LZZ
Výzva č. A3
Název výzvy:
Termíny výzvy:
Alokace výzvy:
Oprávnění žadatelé:

Počet podaných projektů:
Počet schválených projektů:
Celkový rozpočet schválených projektů:
Detail výzvy:
Výzva č. B6
Téma výzvy:
Termíny výzvy:
Alokace výzvy:
Oprávnění žadatelé:
Počet podaných projektů:
Počet schválených projektů:
Celkový rozpočet schválených projektů:
Detail výzvy:
Výzva č. C4
Téma výzvy:
Termíny výzvy:
Alokace výzvy:
Oprávnění žadatelé:
Počet podaných projektů:
Počet schválených projektů:
Celkový rozpočet schválených projektů:
Detail výzvy:
Výzva č. C7
Téma výzvy:
Termíny výzvy:
Alokace výzvy:
Oprávnění žadatelé:
Počet podaných projektů:
Počet schválených projektů:

Efektivní úřad Ministerstva vnitra
15. 10. 2012 - 21. 12. 2012 (hodnocení projektů bylo
ukončeno až ve sledovaném období)
150 000 000 Kč
• Ministerstvo vnitra ČR,
• GŘ HZS ČR,
• Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná
škola požární ochrany ve Frýdku Místku,
• Policie ČR
5
5
111 466 849 Kč
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/efektivni-urad-ministerstvavnitra

Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace
chodu úřadů a územních samosprávných celků
8. 4. 2013 - 9. 8. 2013
700 000 000 Kč
Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové
organizace
49
33
352 869 214,53 Kč
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8

Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v
územní veřejné správě
19. 7. 2013 - 20. 9. 2013
50 000 000 Kč
Kraje
16
9
37 216 525,14 Kč
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-c4-otevrena-do-20-9

Projektová kancelář
18. 11. 2013 - 13. 1. 2014
100 000 000 Kč
Ústřední orgány státní správy
7
5 (+1 vrácen k dopracování)
12

Detail výzvy:

5.3

http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-c7-otevrena-do-13-12014

Výzvy vypsané po konci sledovaného období

IOP
V dubnu 2014 byla vypsána výzva č. 17 IOP Projekty e-Governmentu. Na výzvu bylo celkem
alokováno 650 000 000 Kč (85% příspěvek z ERDF).

OP LZZ
V květnu byla vyhlášena výzva č. D9 OP LZZ Efektivní veřejná správa v ČR. Celkový objem
finanční alokace pro výzvu byl 150 000 000 Kč (85% příspěvek z ESF a 15% spolufinancování).
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6

Institucionální zabezpečení a další aktivity v rámci Smart Administration

6.1 Institucionální zabezpečení Strategie
Instituce zabezpečující implementaci Smart Administration jsou úzce spojené s distribucí finančních
prostředků ze strukturálních fondů. Z kompetenčního zákona vyplývá, že věcným gestorem
pro problematiku elektronizace veřejné správy je Ministerstvo vnitra, které je i zprostředkujícím
subjektem pro přidělování prostředků z částí operačních programů, které jsou určeny na financování
realizace SA.
Významnou úlohu při implementaci plní řídící orgány, kterými jsou Ministerstvo pro místí rozvoj
pro Integrovaný operační program a Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost. Mezi náplň jejich činnosti patří mimo jiné dohlížení na naplňování cílů, jež
byly stanoveny v řídících dokumentech daných operačních programů.
Orgánem, jehož úlohou bylo ve sledovaném období řízení implementace Strategie, byla Rada vlády
pro konkurenceschopnost a informační společnost, respektive její Řídící výbor pro informační
společnost (ŘV IS) a jemu podřízený Pracovní výbor pro Smart Administration. Některé aktuální
úkoly pak řešily podle potřeby zřizované pracovní skupiny. ŘV IS projednával strategické koncepční
dokumenty z oblasti informační společnosti.

Zjednodušené Schéma RVKIS

Rada vlády pro konkurenceschopnost a
informační společnost
Řídící výbor pro IS
Pracovní výbor
Smart
Administration

Pracovní skupina
pro koordinaci
eGovernmentu s
územní správou

Pracovní
skupina pro
digitální
kontinuitu
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Další
pracovní
skupiny

6.2 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020
Ministerstvo vnitra vytvořilo koncepční dokument pod názvem Strategický rámec rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020. Účelem tohoto dokumentu je
zejména zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné
správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí veřejné správy v
programovém období 2014 – 2020 a zajistit plnění předběžných podmínek stanovených
Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a
investičních fondů (dále také ESIF). Globálním cílem Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 - 2020 je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost
veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy.

6.3 Propagační aktivity a sdílení informací
eGONCENTRUM.cz
Úlohou eGONcentra MV je koordinovat informovanost ústřední státní správy a územních
samosprávných celků v oblasti další modernizace veřejné správy a eGovernmentu pro přechodné
období 2013 a nové programové období 2014+. Forma webového portálu www.egoncentrum.cz
zajišťuje pružnost při distribuci informací k cílovým uživatelům v jednotlivých oblastech
elektronizace veřejné správy. Pro konkrétní dotazy je možné využít emailovou adresu:
egoncentrum@mvcr.cz čímž je zajištěno, že se dotaz dostane k zodpovězení příslušnému odbornému
útvaru a následně pak odpověď do rubriky často kladených dotazů na portál.

Smartadministration.cz
Stránky se staly součástí webového portálu Ministerstva vnitra a jsou na nich publikovány výstupy
v současnosti realizovaných projektů a aktuální informace o akcích týkajících se oblasti Smart
Administration. Portál pravidelně zveřejňuje také aktuální zprávy o realizaci Smart Administration.
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Seznam příloh

Příloha č. 1 - Přehled projektů Smart Administration
Příloha č. 2 - Vyhodnocení naplnění cílů SA
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