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W k Sh k S t Ad i i t tiWork Shopy ke Smart Administration
Kdy:
16. Června 200816. Června 2008
27. Června 2008
1. Července 2008
3. Července 2008
Kd ?Kde?
• Parkhotel
• adresa: Masarykova 602, Hluboká nad Vltavou

http://www.parkhotel-hluboka.cz/
Registrace:
• http://www.mv-workshop.cz/
Obsah:

Detailní informace o projektech státní správy diskuze o VašichDetailní informace o projektech státní správy, diskuze o Vašich 
projektech, časový a věcný rámec realizace.
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Co je to Smart Administration? 

R h d tí R d EU d 6 říj 2006 t t i ký hRozhodnutí Rady EU ze dne 6. října 2006 o strategických 
obecných zásadách Společenství pro soudržnost
(2006/702/ES)

„….tvoří efektivní správní kapacita veřejné správy a veřejných služeb, tj. 
„inteligentní správa“(smart administration), základní předpoklad 
hospodářského růstu a zaměstnanosti se proto budou z fondůhospodářského růstu a zaměstnanosti….se proto budou z fondů 
podporovat investice do lidského kapitálu a odpovídajícího 
vybavení informačními a komunikačními technologiemi ve veřejné 
správě a službách na všech územních úrovních.“
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Výchozí strategické národní dokumenty

Co chceme?Co chceme?

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie 
realizace Smart Administration v období 2007 2015 (EVS)realizace Smart Administration v období 2007–2015  (EVS)
Strategie rozvoje služeb pro informační společnost (SRSIS)

Za kolik?“ zdroje financování„Za kolik? - zdroje financování

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Integro aný operační program (IOP)Integrovaný operační program (IOP)
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Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby - Strategie realizace Smart Administrationslužby - Strategie realizace Smart Administration
v období 2007–2015  (EVS)

Vize rok 2015:
• Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje 

principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně.
V ř j é l žb j kli t k i t á lň jí č ká á í bč ů• Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, 
flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně.

• Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality životakonkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života 
obyvatel ČR.

Globální cíl:Globální cíl:
Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb 

podpořit socio-ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.
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EVS

Schválená usnesením vlády č 757/2007 představuje klíčový výchozíSchválená usnesením vlády č. 757/2007, představuje klíčový výchozí 
dokument
Obsahuje 5 strategických a 15 specifických cílů
Obsahuje soustavu indikátorů pro monitorování naplňování cílůObsahuje soustavu indikátorů pro monitorování naplňování cílů 
strategie 
Je rámcovým zastřešujícím dokumentem pro veškeré aktivity vlády v 
oblasti zlepšování výkonu veřejné správyp ý j p y
V dílčích oblastech je rozváděna specifickými sektorovými strategiemi
Základním principem EVS je vyvážený rozvoj jednotlivých komponent 
veřejné správy - Hexagon j p y g
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Strategie rozvoje služeb pro informačníStrategie rozvoje služeb pro informační 
společnost (SRSIS)
VizeVize 

ČR jako jedna z pěti nejlepších zemí EU v úrovni rozvoje e-Governmentu
Cíle: 
Z pohledu občana:

Umožnění komfortní, bezpečné a důvěryhodné elektronické komunikace 
s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu životních situací

Z pohledu infrastruktury:
konsolidovaná datová základna využitelná pro konstrukci informačního obsahu akonsolidovaná datová základna, využitelná pro konstrukci informačního obsahu a 
aplikací
ucelený balík zákonů jako právní základ a opora e-Governmentu
robustní, bezpečná a efektivní infrastruktura, schopna zprostředkovat přístup 
k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje 
sada klíčových aplikací, usnadňující řešení běžných životních situací, podnikání a 
komunikaci se státní administrativou (s přesahem do komerční sféry) 
snížení administrativních nákladů spojených s chodem veřejné správysnížení administrativních nákladů spojených s chodem veřejné správy 
v souvislosti se zaváděním e-Governmentu o 20% do roku 2013
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SRSIS
Milníky:

V roce 2009 budou zprovozněny datové schránky bude existovatV roce 2009 budou zprovozněny datové schránky, bude existovat 
rozvinutá síť univerzálních kontaktních míst veřejné správy, kde bude 
možno získat ověřené výpisy z vybraných rejstříků 
V roce 2010 budou zprovozněny centrální registry, v rámci existujícíV roce 2010 budou zprovozněny centrální registry, v rámci existující 
sítě kontaktních míst veřejné správy bude možno učinit veškerá podání 
vůči veřejné správě
V roce 2010 bude ukončen legislativní proces všech norem 
souvisejících s realizací cílů Strategie
V roce 2012 budou funkční aplikace pro oblast zdravotnictví, sociální 
péče, správního, soudního a daňového řízení, bude funkční 
infrastr kt ra pro dlo hodobé kládání a archi aci elektronickýchinfrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických 
dokumentů
V roce 2015 bude dokončen proces elektronizace datové základny, 
včetně elektronizace geografických informacívčetně elektronizace geografických informací 
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SRSIS

P i i li t t iPrincipy realizace strategie:

Zaměření na občana – ve středu pozornosti nesmí býtZaměření na občana ve středu pozornosti nesmí být 
úřad ale občan
Zaměření na výsledky – vytvoření zřetelného užitku pro 

bčobčana
Hospodárnost – hodnota vnímaná občanem převyšuje 
vynaložené nákladyy y
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SRSIS – měření úspěchu 

Z pohledu občana: Z pohledu infrastruktury:Z pohledu občana: 

Pocítí občan podstatné zlepšení a      
zjednodušení komunikace se státní správou při 
řešení každodenních životních situací?

Z pohledu infrastruktury:

Existence platného uceleného balíku zákonů 
pro podporu elektronizace veřejné správy 
(ukončený legislativní proces)

Umožníme občanovi poskytovat všechny 
vyžadované informace státní správě pouze 
jednou a pohodlně nebo musí poskytovat tutéž 
informaci vícekrát různým úřadům?

Využívá občan nabízené služby spontánně

Existence datových schránek pro elektronickou 
komunikaci občanů se státem

Existence konsolidovaných základních registrů 
(ROB, ROS, RÚIAN, RPP) na jednotné 
technologické bázi s definovaným datovýmVyužívá občan nabízené služby spontánně 

nebo ho odrazují neodstraněné překážky?

Má občan stejnou (ne-li větší) důvěru v 
elektronickou formu komunikace se státem ve 
srovnání s klasickou „papírovou“ formou?

technologické bázi s definovaným datovým 
modelem

Existence funkční infrastruktury pro dlouhodobé 
uchovávání a archivaci elektronických 
dokumentů

Došlo v souvislosti se zavedením e-
Governmentu k výrazné redukci 
administrativních nákladů na výkon veřejné 
správy?

Existence univerzálních kontaktních míst 
veřejné správy ve virtuální i fyzické formě

Zabezpečený přístup občanů ke klíčovým 
datům prostřednictvím základních aplikací; 

Naplnili jsme vizi „Obíhají data, nikoli občan“?
p p

možnost řešení běžných životních situací a 
získaní odpovědí na základní otázky pomocí 
služeb e-Governmentu 
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Financování realizace strategie

Smart Administration je financována prostřednictvím dvou Operačních programů:Smart Administration je financována prostřednictvím dvou Operačních programů:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Integrovaný Operační program (IOP)
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OP LZZ

Využití z hlediska eGovernmentVyužití z hlediska eGovernment

zmapování výchozího stavu
t í ěř á í k k ét í h bl t hnastavení směřování v konkrétních oblastech

racionalizace procesů ve veřejné správě jako předpoklad pro efektivní 
nasazení ICT
zvyšování výkonnosti úřadu zavádění moderních metod řízenízvyšování výkonnosti úřadu, zavádění moderních metod řízení 
vzdělávání úředníků v souvislosti se zaváděním nových technologií
zkvalitňování tvorby a realizace politik
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IOP

Zvyšování výkonnosti veřejné správy skrze ICT zavádění eGovernmentZvyšování výkonnosti veřejné správy skrze ICT – zavádění eGovernment.
(Podporované aktivity vycházejí z eGONa)

B d á í i t ů ř j é áBudování registrů veřejné správy

Budování komunikační infrastruktury

Vývoj aplikací

Virtuální a fyzická kontaktní místa
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Pří t k li i j ktů áPřístup k realizaci projektů samospráv
Rychle vs. Dobře

• Nahodilý vs Koordinovaný přístup =>• Nahodilý vs. Koordinovaný přístup =>
• Rovnoměrný zkvalitňování veřejné správy jako celku, nikoli na 

principu „kdo dřív přijde, ten dřív bere“
• Potřeba identifikovat potřeby a vytvořit podmínky pro koncepčníPotřeba identifikovat potřeby a vytvořit podmínky pro koncepční 

realizaci projektů na základě potřeb daného regionu
• Autoritářský vs. Kooperativní přístup =>

• Příprava výzev ve spolupráci s obcemi, městy a krajiPříprava výzev ve spolupráci s obcemi, městy a kraji
• Screening záměrů samospráv -> tematické zaměření výzev

• Izolovaně vs. V návaznosti na projekty státní správy =>
• Projekty samospráv v logické i technologické návaznosti naProjekty samospráv v logické i technologické návaznosti na 

projekty centra 
• Parírování vs. Přínosy

• Hledáme způsoby jak minimalizovat administrativní zatíženíHledáme způsoby jak minimalizovat administrativní zatížení 
cílových skupin 



D lší tDalší postup 
1. Projekty s přímou vazbou na “centrální projekty“

Ob á i f k h h• Obecná informace na workshopech
• Rozpracování projektů do stavu umožňujícího identifikaci 

vazby na regionální projekty
• Příprava výzev

2. Projekty regionálního a obecního rozměru
• Identifikace projektových oblastí na základě screeninguIdentifikace projektových oblastí na základě screeningu 

(a workshopů)
• Příprava strategie rozvoje jednotlivých regionů

Vypsání výzev• Vypsání výzev



D lší t bl tiDalší postup - oblasti
Registry

• Evidence a analýzy organizační struktury, agend, procesů, činností a 
služeb, jako záruky kvalitního řízení úřadu a efektivní veřejné správy.

• Řízení úřadu vnitřních procesů správy systému přístupových• Řízení úřadu, vnitřních procesů, správy systému, přístupových 
oprávnění a bezpečnosti. 

• Ve které jiné vámi vedené evidenci by bylo možné realizovat zlepšující 
projekt? p j

• Ve které oblasti působnosti vám scházejí data (např. pasporty majetku, 
evidence událostí či jevů)? 

• Která evidenční činnost vás velmi zatěžuje a bylo by možno ji zkvalitnit j y y j
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií?

• Které registry a evidence vykazují velkou chybovost a bylo by nutné 
jejich stav zlepšit?  

• Jakou vazbu mají tyto evidence na uvažované základní registry?



D lší t bl tiDalší postup - oblasti
Komunikace směrem k občanovi – budování univerzálních přístupových míst –Komunikace směrem k občanovi budování univerzálních přístupových míst 

náměty na projekty:
• Připojení k síti Czech Point – komunikace mezi organizacemi veřejné správy.
• Budování a rozvoj internetových portálů obce a jejich napojení na Portál veřejné 

ásprávy
• Systém řízení vztahu s občany a organizacemi (CRM veřejné správy) jako celek

Komunikační infrastruktura – komunikace ministerstev krajů měst a obcí vyžadujeKomunikační infrastruktura komunikace ministerstev, krajů, měst a obcí vyžaduje 
jejich propojení komunikační infrastrukturou veřejné správy (KIVS). Aby mohly 
bezpečně a rychle komunikovat systémy na úrovni města, či regionu, je nutné 
rovněž mít dobré přenosové regionální, či metropolitní sítě. Zhodnoťte zda 

• Budujete již v současné době nějakou takovou síť metropolitního (resp místního)• Budujete již v současné době nějakou takovou síť metropolitního (resp. místního) 
typu? 

• Kolik zřízených a založených organizací, bude sítí propojeno, jakým způsobem?
• Existuje u vás připojení na Komunikační infrastrukturu veřejní správy (KIVS)?  



D lší t bl tiDalší postup - oblasti
Služby – jako projekt v oblasti služeb můžete řešit například programové 

vybavení na podporu:vybavení na podporu:
• Elektronizace agend přenesené působnosti i samosprávy. 
• Spisovou službu, digitální archiv dokumentů s vazbou na spisovou 

službu. 
• Rozdělování a spotřebu zdrojů ve službách (controlling služeb). 
• Využití a správa majetku a dalších aktiv. 

D t di it li hi j k j kt ří í á d tData, digitalizace a archivace – jako projekty pořízení a správy dat 
můžete řešit například:

• Pořízení objemného digitálního datového fondu v oblasti GIS (různá 
mapová díla), digitalizace a archivace dalších dokumentů.  p ) g

• Vytvoření manažerského informačního systému založeného na 
datovém skladu. 

• Vytvoření systému popisu datových zdrojů (evidence dat a informací –
tzv metadatový systém: popisuje kde co a jak je uloženo a ulehčujetzv. metadatový systém: popisuje, kde, co a jak je uloženo a ulehčuje 
způsob nalézání a prohledávání informací).
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Detailní informace o projektech státní správy, diskuze o Vašich 
projektech, časový a věcný rámec realizace.



Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!

Vojtěch SedláčekVojtěch Sedláček
Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR
ŘŘŘeditel odboru strukturálních fondůŘeditel odboru strukturálních fondů
vojtech.vojtech.sedlaceksedlacek@@mvcr.czmvcr.cz


