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Výchozí strategické dokumenty 

 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014 – 2020 (SRRVS) 

 

- definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy 
(VS) a eGovernmentu v ČR 

- zahrnuje čtyři strategické cíle, k jejichž realizaci byly vytvořeny čtyři 
samostatné implementační plány (IP) 
- oblast otevřených dat je součástí IP pro strategický cíl č. 3 Zvýšení 

dostupnosti a transparentnosti VS prostřednictvím nástrojů eGovernmentu 
– IP3 (obsahuje karty projektových okruhů a seznam projektů) 

- otevřená data jsou samostatný projektový okruh 
 č. 4 
 

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí na období let 2014 až 2016 
- závazek č. 3 zpřístupnění dat a informací 

 

 



Vztah strategických dokumentů k 

operačním programům 

 
• SRRVS je jedním ze specifických kritérií přijatelnosti pro projekty 

z SC 3.2 IROP 

 

• Toto kritérium bude u žádosti o finanční podporu posuzováno 
optikou karty projektového okruhu 

 

• Daný projekt musí přispět k naplnění cílů uvedených v kartě 
projektového okruhu 

 

• Z OP Z jsou financovány projekty, které vycházejí ze SRRVS a 
jeho implementačních plánů nebo jiných strategických 
dokumentů  

 

 



OP relevantní pro financování 

otevřených dat 

 

 Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 

o Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa 
• Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve VS 

• Specifický cíl 4.1.2: Modernizovat rozvoj a řízení lidských zdrojů ve VS 
 

 Realizace „měkkých“ neinvestičních projektů (vzdělávání, analýzy, 
studie proveditelnosti, apod.) 

 
 Integrovaný regionální operační  program pro období 2014 – 2020  

o Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí 

• Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití  a kvality systémů IKT 
 

 Realizace „tvrdých“ investičních projektů 

 



OP Zaměstnanost 

 příklady podporovaných aktivit 
 

Specifický cíl 4.1.1: Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě 

správy 

• Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, 

metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve VS a justici 

• Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř VS samotné i navenek  

• Optimalizace výkonu veřejné správy v území 

• Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení 

 

Specifický cíl 4.1.2: Modernizace rozvoje a řízení lidských zdrojů ve 

veřejné správě 

• Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě 

• Optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy zavádění a rozvoj 

moderních metod řízení 

• Využití nástrojů efektivního řízení a rozvoje lidských zdrojů za účelem  

profesionalizace a personální stabilizace zaměstnanců státní služby 

 



 

Relevantní výzvy v OPZ PO4  

Termíny vyhlášení výzev týkající se oblasti eGovernmentu: 
 

 

• v září 2015: průběžná výzva pro projekty, které vycházejí ze Strategického 

rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020 a jeho implementačních plánů 

nebo jiných strategických dokumentů – vztahuje se na oblast 

eGovernmentu; minimální částka na projekt 1 mil. Kč, finanční strop 50 

mil. Kč na projekt (číslo výzvy 03_15_025) 

 

• v prosinci 2015: průběžná výzva pro územně samosprávné celky a hlavní 

město Praha – vztahuje se i na oblast eGovernmentu 

 



IROP 

 příklady podporovaných aktivit 

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT  

 

• Projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a 
komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření, 
propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (včetně 
jeho publikování) veřejné správy včetně cloudových řešení 

 

• Modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické 
potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS 

 

• Vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury IKT a 
zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se 
standardy kybernetické bezpečnosti včetně komunikační a 
radiokomunikační infrastruktury státu (podpora pouze VIS a KIS) 



Výzvy v IROP SC 3.2 

 

Otevřená data jsou průřezovým tématem všech výzev IROP 

SC 3.2 

 
 

 

• První výzva na SC 3.2 (výzva č. 4) byla vyhlášena 17.9.2015 

– na úplné elektronické podání (kombinuje i prvky  pro 

CzechPOINT a SZR 

 

• Druhá výzva na SC 3.2 (výzva č. 10) byla vyhlášena 

21.10.2015 – pro oblast kybernetické bezpečnosti 

 

 

 

 

 



Plánované relevantní výzvy v 

IROP SC 3.2 

 

• v únoru 2016: bude vyhlášena výzva na Specifické informační a komunikační 

systémy a infrastruktura, která bude zaměřena na podporu následujících 

oblastí: modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy 

a složek IZS, technologická a komunikační infrastruktura (datová centra), 

bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury 

státu, elektronizace podpůrných procesů 

 

• v březnu 2016: bude vyhlášena výzva eGovernment, která bude zaměřena 

na podporu následujících odvětví: eCulture, eEducation, sociální služby, 

pojištění, dávky, eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice,  virtualizace 

 

• v dubnu 2016: bude vyhlášena výzva pro obce a kraje 

 



Míra podpory – rozpad poměru 

financování 

• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní 

organizace (projekty s dopadem na území celé ČR): 

80, 863% příspěvek EU 

19, 137% státní rozpočet 

 

• Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a 

jejích částí): 

85% příspěvek EU 

5% (IROP)/10% (OPZ) státní rozpočet 

10% (IROP)/5% (OPZ) příjemce 

 

• Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, státní podniky 

85% příspěvek EU 

15% příjemce 

 

Platí pro IROP i OPZ, jiný režim pouze pro hl. m. Prahu 



Odkazy a kontakty 

Informace k IROP naleznete na: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 

 

Informace k OPZ naleznete na:  

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020  

 

V případě dalších dotazů se obracejte na: 1) ŘO IROP/OPZ 

irop@mmr.cz  /  esf@mpsv.cz 

 

2) samostatné oddělení strategií a ESIF Ministerstva vnitra 
PhDr. Marta Léblová 

E-mail: marta.leblova@mvcr.cz 

Tel.: 974 833 315 
 

Sekretariát: 

E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz 

Tel.: 974 833 323 
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PhDr. Marta Léblová 

samostatné oddělení strategií a ESIF 

Ministerstvo vnitra 

Děkuji za pozornost 


