
 
 

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO ZAVÁDĚNÍ E-GOV V 

ÚZEMNÍ VEŘEJNÍ SPRÁVĚ  

 

 
Cíle projektu: 

 

Cílem projektu je vytvoření koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu 

na úrovni krajů a krajských úřadů. Na základě zjištěné analýzy současného stavu budou 

doporučeny jednotné přístupy při implementaci e-GOV a bude vytvořeno sdílené znalostní 

centrum, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích. 

 

 

Délka trvání: 

 

Projekt počítá s délkou realizace 36 měsíců (zahájení 1.7.2011). 

 

 

Personální zabezpečení: 

 

Projekt bude ze strany Asociace krajů zabezpečován následujícími členy realizačního týmu: 

 

Pozice Jméno E-mail Telefon 

Projektový 

manažer 

Petr Měřička mericka@asociacekraju.cz +420 773 769 364 

Projektová 

asistentka 

Zuzana Indrová indrova@asociacekraju.cz +420 236 003 481 

Finanční 

manažerka 

Ilona Krejčíková krejcikova@asociacekraju.cz +420 773 769 365 

Právník JUDr. Renč renc@asociacekraju.cz 

 

+420 605 205 420 

Odborný asistent Pozice není 

obsazena 

  

 

 

Klíčová aktivity: 

 

Poř. Název Popis Zabezpečení Stav 

1 Zajištění personální 

a materiální podpory 

projektu 

Cílem aktivity je 

jmenovat členy 

realizačního týmu a 

zabezpečit materiální 

podmínky pro 

zahájení projektu. 

Interně Dokončeno 
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2 Vytvoření interní 

řídící dokumentace 

koordinačního centra 

Cílem aktivity je 

vytvořit základní 

dokument pro interní 

fungování 

realizačního týmu 

(stanovit projektové 

zásady, popis 

jednotlivých aktivit, 

komunikační plán 

apod.) 

Interně Dokončeno 

3 Analýza současného 

stavu 

Cílem této aktivity 

je analyzovat 

současnou situaci 

rozvojových 

projektů v oblasti 

e-GOV na úrovni 

jednotlivých krajů, 

jejíž součástí bude 

podrobné 

mapování stavu 

implementace 

jednotlivých prvků 

ve vazbě na 

stávající situaci v 

oblasti 

elektronizace. 

Dodavatelsky Od dodavatele 

aktivity byly 

předány výstupy 

k připomínkování. 

Předpokládaný 

termín ukončení 

aktivity je 

30.11.2012 

4 Tvorba koncepčních 

dokumentů pro 

oblast řízení a 

koordinaci e-GOV 

včetně školení 

Cílem aktivity je 

nadefinovat 

minimální, optimální 

a maximální 

požadavky na 

strukturu e-GOV v 

krajích. Vstupem 

bude provedená 

analýza. 

Dodavatelsky 9.11. bylo 

uveřejněno 

předběžné 

oznámení, vypsání 

výběrového řízení 

je plánováno na 

12/2012. 

5 Vytvoření interní 

řídící dokumentace 

pro implementaci e-

GOV 

Cílem této aktivity 

je vytvoření interní 

řídící dokumentace 

pro jednotlivé 

kraje, kdy budou 

strategické a 

koncepční cíle 

(vzniklé v 

předchozí aktivitě 

KA č. 4) a výstupy 

Dodavatelsky 9.11. bylo 

uveřejněno 

předběžné 

oznámení, vypsání 

výběrového řízení 

je plánováno na 

12/2012. 



 
 

přeneseny do 

konkrétních 

činností a procesů. 

6 Přímá podpora při 

implementaci e-

GOV 

Aktivita má 2 hlavní 

cíle: 

 Pořádání 

odborných 

seminářů pro 

zástupce krajů, 

 Vytvoření 

sdíleného 

informačního 

centra. 

Dodavatelsky 9.11. bylo 

uveřejněno 

předběžné 

oznámení, vypsání 

výběrového řízení 

je plánováno na 

12/2012. 

7 Realizace 

systémových 

opatření na národní 

úrovni 

Realizace 

systémových 

opatření na národní 

úrovni spočívá v 

iniciaci systémových 

změn směrem ke 

koordinátorům 

implementace eGov, 

tedy identifikace 

kolizních nebo 

neřešených oblastí, 

které souvisí s eGov 

Interně Zahájení aktivity 

po dokončení 

aktivity č.3. 

8 Evaluace projektu a 

popis dalších kroků 

při řízení 

implementace e-

GOV, vazba na 

udržitelnost 

Cílem této aktivity 

je nastavení 

systému sledování 

a vyhodnocování 

stavu řízení 

implementace e-

GOV na krajích a 

identifikace 

následujících kroků 

a nutných opatření 

pro správné 

fungování. 

 

Dodavatelsky 9.11. bylo 

uveřejněno 

předběžné 

oznámení, vypsání 

výběrového řízení 

je plánováno na 

12/2012. 

 

 

 

 

 

 


