
 
Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě 

registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 

 

Stručný popis projektu 
Projekt se zaměřuje na koordinaci přístupu jednotlivých krajů a krajských úřadů při 
implementaci e-GOV prostřednictvím vybudování koordinačního střediska a na zpracování 
základních koncepčních dokumentů upravujících jednotlivé aspekty implementace e-GOV 
včetně jejich zpřístupnění krajským úřadům prostřednictvím činnosti koordinačního střediska. 

Hlavní cíle   
Cílem projektu je: 

 zřízení koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni 
krajů a krajských úřadů,  

 zajištění jednotného přístupu při implementaci e-GOV,  

 vytvoření sdíleného znalostního centra, které bude podporovat řešitele v jednotlivých 
krajích, 

 realizace přímé podpory zástupcům organizací při implementaci e-GOV. 

Stanovené indikátory 

 Počet podpořených osob: 84 (dosud naplněno: 14) 

 Počet podpořených organizací: 1 (dosud naplněno: 1) 

 Počet úspěšných absolventů kurzů: 147 (dosud naplněno: 0) 

 Počet vytvořených/inovovaných produktů: 1 (dosud naplněno: 1) 
 

Klíčové aktivity projektu 
KA 1. Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu 
KA 2. Vytvoření interní řídící dokumentace koordinačního střediska 
KA 3. Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace 
KA 4. Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně 

školení 
KA 5. Vytvoření interní řídící dokumentace pro implementaci e-GOV 
KA 6. Přímá podpora při implementaci e-GOV 
KA 7. Realizace systémových opatření na národní úrovni 
KA 8. Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV, vazba na 

udržitelnost 

Složení realizačního týmu 
 Projektový manažer (0,5 úvazku) 
 Finanční manažer (0,3 úvazku) 
 Právník (0,5 úvazku) 
 Projektový asistent (0,5 úvazku) 
 Odborný koordinátor (1,0 úvazku) 

Doba trvání projektu 
Projekt byl zahájen 1. 6. 2011 a plánované ukončení projektu je k 31. 5. 2014. 



 
 

Věcná část projektu 
 
Realizované činnosti: 

KA 1. Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu (PROBÍHÁ) 
a. Aktivita podpůrného charakteru je průběžně naplňována po celou dobu trvání 

projektu 
KA 2. Vytvoření interní řídící dokumentace koordinačního střediska (DOKONČENO) 

a. Dokumentace byla vypracována pracovníky projektového týmu a slouží jako 
vstup pro další klíčové aktivity projektu 

KA 3. Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace 
(DOKONČENO) 
a. V rámci veřejné zakázky zadané v roce 2012 byla zpracována společností 

RELSIE analýza stávajícího stavu projektů e-GOV na jednotlivých krajích 
b. Tato analýza byla aktualizována pracovníky projektového týmu v průběhu léta 

2013 a byla předána jako vstup pro realizaci další části projektu společnosti 
EQUICA, která je dodavatelem KA 4, 5 a 6 

KA 4. Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně 
školení (DOKONČENO) 
a. Dokumenty byly vypracovány ve spolupráci projektového týmu a dodavatele – 

společnosti Equica, byly projednány se zástupci krajů (vedoucí útvarů 
informatiky, následně Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 
veřejné správě) 

b. Celý soubor metodických dokumentů tvoří součást výstupů projektu, jeho 
realizace je dílčím naplněním monitorovacího indikátoru „Počet 
vytvořených/inovovaných produktů“ 

c. Je připravováno zveřejnění celého souboru na webových stránkách projektu 
v rámci webu AKČR 

KA 5. Vytvoření interní řídící dokumentace pro implementaci e-GOV (PROBÍHÁ) 
a. V současné době probíhá práce na tvorbě řídící dokumentace ve spolupráci 

projektového týmu a dodavatele – společnosti Equica 
b. Byla dokončena sada workshopů se zástupci jednotlivých krajských úřadů a 

na jejich základě jsou zpracovávány návrhy na úpravu/doplnění interní řídící 
dokumentace jednotlivých úřadů 

KA 6. Přímá podpora při implementaci e-GOV (PROBÍHÁ) 
a. Probíhá formou konsultací se členy Komise informatiků, respektive v rámci 

Koordinačního centra e-GOV, složeného ze zástupců jednotlivých krajů 
KA 7. Realizace systémových opatření na národní úrovni (PROBÍHÁ) 

a. Probíhá formou konsultací se členy Komise informatiků, respektive v rámci 
Koordinačního centra e-GOV, složeného ze zástupců jednotlivých krajů 

 
 
Dosažené cíle: 
Přehled plnění cílů projektu viz kapitolu Monitorovací indikátory. V současné době byly 
dokončeny následující aktivity projektu a naplněny odpovídající cíle: 

 Byla vytvořena interní řídící dokumentace koordinačního střediska 

 Byla vytvořena a aktualizována analýza stávající situace implementace 
eGovernmentu na jednotlivých krajských úřadech 

 Byla vytvořena sada koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinace e-Gov 
 



 
Základní změny v projektu 

 Byla provedena změna v rozsahu úvazku odborného koordinátora (z 0,1 na 1,0 
úvazku) 

 

Harmonogram činností do konce projektu 

 Dokončení KA 5 „Vytvoření interní řídící dokumentace pro implementaci e-GOV“ 
(28.2.2014) 

 Dokončení KA 6 „Přímá podpora při implementaci e-GOV“ (28. 2. 2014) 

 Dokončení KA 7 „Realizace systémových opatření na národní úrovni“ (31. 5. 2014) 

 Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV (31. 3. 2014) 

 Realizace propagačních akcí v rámci povinné publicity (31. 5. 2014) 

 

Ekonomická část 
 
 
Základní údaje Schválený rozpočet Předpokládané výdaje 

Celkem  13 831 220,00 Kč 5 230 919,00 Kč 

Z toho 85 % 11 756 537,00 Kč 4 446 281,15 Kč 

Z toho 15 %   2 074 683,00 Kč  784 637,85 Kč 

 
Dosud byly předloženy 3 monitorovací zprávy. Uskutečněné výdaje 1. a 2. monitorovací 
zprávy byly schváleny jako způsobilé a byly proplaceny. Ve schvalovacím řízení je 
monitorovací zpráva č. 3, dle sdělení OSF MV je předpoklad ukončení hodnocení v lednu 
2014. 
 
K Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 05/62 pro realizaci projektu byl dne 2. října 2013 vydán 
dodatek č. 1, kterým se měnila část V bod 5, Příloha č. 2 „Rozpočet projektu“ v souvislosti se 
žádostí o změnu úvazku odborného koordinátora. 
 
Stav bankovního účtu projektu 2004440045/6000 k 31. 12. 2013 činil 867.384,84 Kč. 
 

 

Poskytnuté dotace od OSF, uvolněné prostředky z RF AKČR, proplacené ŽOP 
 
Měsíc/rok Uvolněné prostředky AKČR Proplacené prostředky OSF/ŽOP 

září 2011 0 2 351 307,40  

srpen 2012 0 1 420 163,34  

listopad 2012 405 000  0 

listopad 2013 400 000  0 

celkem 805 000 3 771 470,74  

 

 
  



 
Celkové náklady projektu v Kč 
 

Druh nákladu v rozpočtu 
schválené 
náklady 
projektu 

náklady 
k 31. 12. 2013 

celkové 
očekávané 

náklady 

01. Osobní náklady 2 181.730,00 1 734 808,00 2 181 730,00 

02. Cestovné 67 800,97 23 540,00 67 800,00 

03. Zařízení a vybavení 165 000,00 109 962,00 109 962,00 

04. Místní kancelář / náklady projektu 972 000,00 49 797,28 65 175,00 

05. Nákup služeb 10 444 689,03 1 899 367,90 2 806 252,00 

06. Stavební úpravy 0,00 0,00 0,00 

07. Přímá podpora 0,00 0,00 0,00 

08. Celkové způsobilé náklady 13 831 270,00 3 817 475,18 5 230 919,00 

 


