Seznam projektů ke kartám projektových okruhů IP 3
Číslo a název projektového okruhu
1. Správa, řízení eGovernmentu (včetně systému pro řízení – NAP)
2. Informační a ICT gramotnost a systémy pro vzdělávání
3.1 Úplné elektronické podání
3.2 Kontaktní místa
3.3 Elektronizace odvětví: eLegislativa, eSbírka
3.4 Elektronizace odvětví: eCulture
3.5 Elektronizace odvětví: eEducation
3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky
3.7 Elektronizace odvětví: eHealth
3.8 Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění
3.9Elektronizace odvětví: eJustice
3.10 Elektronizace odvětví: eProcurement
3.11 Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA)
4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata
5.1 Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho
efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend
5.2 Prostorová data a služby
6.1 Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra)
6.2 Bezpečnost a krizové řízení

6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury
7. Kybernetická bezpečnost
8.1 Elektronická identita
8.2 Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)

9. Elektronizace podpůrných procesů

Garant
MV a MF
MV
MV
MV
MV
MK, kraje
MŠMT, kraje
MPSV
MZd, kraje
MF
MSp
MMR
MV (NA)
MV
MV, Správa
základních
registrů
MV, CUZAK
MV
MV, kraje
MV
NBÚ
MV
MV
MV, MF a další
resorty provozující
IS k podpoře
procesů

Projektový okruh č:

1.1 Správa, řízení eGovernmentu (včetně systému pro řízení – NAP)

Garant:

MV

AKTIVITY
č.
Název projektu

1

2

3

Popis projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

centrální metodika a pravidla
pro správu NAP

vytvoření závazných pravidel pro správu ISVS s
využitím NAP (Governance by architecture)

Koncepční zajištění fungování eGOV a realizace
projektů ICT cíl 3.1. aktivita 1

Vybudování centrální
repozitory NAP zahrnující
architektury kmenových
projektů eGov i architektury
jednotlivých OVM

vytvoření systému centrální repozitory
Koncepční zajištění fungování eGOV a realizace
architektonických modelů VS v současném i
projektů ICT cíl 3.1. aktivita 1
plánovaném stavu, zahrnující modely centrálních
systémů i repliky modelů jednotlivých OVM včetně
jejich vzájemných rozhraní

Informační podpora pro řízení
eG prostřednictvím NAP*

vytvoření modelu architektury všech informačních Koncepční zajištění fungování eGOV a realizace
systémů OVM v současném stavu i v plánovaném projektů ICT cíl 3.1. aktivita 1
na konci období a jejich uložení do místní
repository OVM

4
5
6
7
8
9
10
* jedná se o typový projekt pro všechny USU a řadu krajů a obcí, lze očekávat desítky žádostí v průběhu období

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

5 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

10 000 000 Kč ANO

ANO

ANO

MV

OPZ

individuální

25 000 000 Kč

30 000 000 Kč NE

ANO

ANO

MV

IROP

individuální

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč NE

ANO

ANO

USU,
Kraje,
Obce

IROP

typový

Projektový okruh č:

2. Informační a ICT gramotnost a systémy pro vzdělávání

Garant:

MV

AKTIVITY
č.
Název projektu

1

Zajištění vysoce odborných a
úzce specializovaných školení v
oblasti kybernetické
Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na
bezpečnosti s cílem proškolit - léta 2015 - 2020 - Akční plán
Strategický
zvýšit kvalifikaci vybraných
rámec rozvoje veřejné správy pro období 2014 zaměstnanců NBÚ - NCKB.
2020

SPK IVS Systém podpory
vzdělávání IVS (EZOP New)

2

OGDEPA - Open Gate to Digital
Education for Public
Admistration - Síť podpory
digitálního vzdělávání veřejné
správy (ELEV new)
3

4
5
7
8
9

Popis projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

5 000 000 Kč
(bez DPH)

Cílem projektu je vytvoření moderního nástroje
řízení vzdělávacích aktivit a klientského digitálního
přístupu při řešení vzdělávacích aktivit
vyplývajících pro žadatele ze zákona č. 312/2002
Sb. Ve znění pozdějších předpisů a dalších
předpisů upravujících oblast vzdělávání
zaměstnanců ÚSC

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 CÍL 3: Zvýšení
dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu Priority
Ministerstva vnitra na rok 2015 - Zvyšování
efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím IKT - Elektronizace agend

Cílem projektu je vytvoření virtuálního sdíleného
prostoru pro podporu digitálních vzdělávacích
aktivit, katalogizaci a zpřístupnění digitálního
obsahu aktivit veřejné správy (semináře, kurzy,
webináře, eLearning, konference, publikace,
stanoviska, výsledky výzkumu a vývoje v oblasti
veřejné správy…) na bázi otevřenosti a on-line
přístupu.

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015
až 2020, zejména na její Prioritní okruh 6 –
Podpora systému vzdělávání a učení
prostřednictvím digitálních technologií Strategický
rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 – 2020 CÍL 4: Profesionalizace a
rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správěriority
37.000.000,Ministerstva vnitra na rok 2015 - Zvyšování
efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím IKT - Zpřístupnění obsahu

10 000 000 Kč

6 200 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2015

1 400 000
(bez DPH)

1.000.000,-* v
10 000 000 Kč případě vypsání
výzvy

45.000.000,-

2.000.000,-* v
případě vypsání
výzvy

REALIZACE V
ROCE 2016

1 800 000 Kč
(bez DPH)

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

1 800 000 Kč
(bez DPH)

Možný
zdroj
financován
í

NBÚ

OPZ

Integrovan
ý
regionální
operační
Institut
program
pro
3.2:
veřejnou Zvyšování
správu
efektivity
Praha
a
s.p.o. transparen
tnosti
veřejné
správy
prostřednic
Integrovan

9 000 000 Kč

40.000.000,-

Příjemce

3.000.000,-

ý
regionální
operační
Institut
program
pro
2.4:
veřejnou Zvýšení
správu
kvality a
Praha dostupnost
s.p.o.
i
infrastrukt
ury pro
vzdělávání
a

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.1 Úplné elektronické podání

Garant:

MV

AKTIVITY
č.
Název projektu

Popis projektu

Vytvoření podpůrných služeb
pro úplné elektronické podání
na úrovni ústředních správních
úřadů

Definice propojených datových zdrojů referenčních
i nereferenčních údajů pro předvyplňování podání
vůči veřejné správě a vytvoření podpůrných služeb,
které na úrovni ústředních správních úřadů umožní
realizaci úplného elektronického podání. Jedná se
o takové služby, které umožní příjem, předvyplnění
a zpracování úplného elektronického podání,
včetně notifikací a předávání informací o stavu
zpracování a vytvoření výsledného rozhodnutí,
včetně doručení.

3

Vytvoření úplného
elektronického podání u plně
automatizovaného úkonu
agendy nebo agendy
4

Vytvoření úplného
elektronického podání
v souladu se standardem
agendy
5

Vytvoření metodického rámce
pro úplné elektronické podání

6

7

Definice standardů dokumentového i
strukturovaného ztvárnění elektronického podání
subjektem práva vůči veřejné správě. Definice
standardů pro příjem a zpracování úplného
elektronického podání včetně definice
mechanismů pro podporu tvorby rozhodnutí ve
správních a podobných řízeních a jejich
elektronické či hybridního doručení. Definice
mechanismu podporující informovanost subjektu
práva o stavu jednotlivých podání a on-line
sledování podání. Výběr vhodných agend pro
realizaci úplného elektronického podání. Definice
požadavků na Centrální informační systémy z
hlediska zajištění kompatibility s úplným
elektronickým podáním.

Mandátní registr

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

OPZ

Typový (obdobný
projekt je
předpokládán pro
další ÚSÚ, kraje,
obce)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

11 500 000 Kč ANO

ANO

ANO

MV

IROP

Typový(obdobný
projekt je
předpokládán pro
další ÚSÚ, kraje,
obce)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

40 000 000 Kč NE

ANO

ANO

MV

IROP

Typový (obdobný
projekt je
předpokládán pro
další ÚSÚ, kraje,
obce)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

105 000 000 Kč ANO

ANO

ANO

MV

OPZ

Indivivuální

MV

IROP

Indivivuální

MV

IROP

Indivivuální

MV

IROP

Indivivuální

MPO/
Czech
Trade

IROP

individuální

MV

IROP

individuální

MV

IROP

individuální

Vytvoření společného katalogu strukturovaných
IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
elektronických formulářů pro subjekty práva a
eGovernmentu
různé životní situace. Elektronické formuláře
budou evidovány v souvislosti s agendou a katalog
formulářů bude provázaný s katalogem životních
Sdružení všech formulářů pro podnikatele na
jednom místě na internetu s uživatelsky
komfortním vyhledáváním, online i offline
vyplněním a možností úplného elektronického
podání v českém a u vybraných agend minimálně
také v anglickém jazyce. Zajištění veškerých
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.
elektronických procedur souvisejících se zahájením
Snižování administrativní zátěže podnikatelů,
či rozšířením podnikatelské činnosti pro občany ČR
schválena usnesením vlády č. 543 ze dne 9.
i členských zemí EU.
července 2014. Charta pro elektronická Jednotná
Součástí projektu by bylo i vytvoření centrální
kontaktní místa (e-JKM). Strategický rámec rozvoje
eLearning platformy pro rozvoj podnikání v
veřejné správy České republiky pro období 2014důležitých fázích podnikatelského cyklu a
2020.
nadstavbové informace k životním situacím.
Projekt navazuje na realizovanou první část
Zejména: začátek/vstup do podnikání, financování
formulářů v rámci IOP 2010-2014 Rozvoj portálu
podnikání, daňové, účetní a pojistné agendy vúči
BusinessInfo.cz
státu, export a rozvoj.

Rozšíření RPP o podporu procesu úplného
elektronického podání, tzn. rozšíření RPP o
informace vztahující se k formulářům, životním
situacím, procesům zpracování životní situace ze
strany agend.
Rozšíření RPP o přístup všech subjektů ke všem
údajům, které o nich vede veřejná moc.

Příjemce

MV

Uložiště formulářů pro úplné
ePodání

Úložiště šablon pro úplné
ePodání

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

ANO

zajištění výroby formulářů, rozumný způsob
získávání podkladů od úřadů

11

REALIZACE V
ROCE 2016

ANO

Registr životních situací

10

REALIZACE V
ROCE 2015

10 000 000 Kč ANO

Shrnutí všech potřebných roozšíření a evidencí v
rámci CzechPOINT@home jako je registr životních
situací, elektronických služeb atd.

eBusiness: elektronické
formuláře pro podnikatele,
online založení podnikání v
prostředí portálu
BusinessInfo.cz, e-JKM 2.0

12

Realizace úplného elektronického podání u
takových úkonů nebo agend, které jsou
standardizovány v souladu s metodikou
Procesního modelování agend. Jedná se o složitější
agendy, u kterých se předpokládá vícenásobná
interakce s úřadem, který výkon agendy zajišťuje.

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

Rozšíření funkcionality
CzechPOINT@home (moje
data, moje formuláře, územní
působnost úřadů) - Vytvoření
centrálního samoobslužného
místa

8

9

Realizace úplného elektronického podání u
takových úkonů nebo agend, které jsou (již
v současnosti) plně automatizovány. Jedná se
například o jednodušší úkony typu žádost o údaje
či výpisy z informačních systémů veřejné správy
nebo o úkony prvoinstančního elektronického
podání bez nutnosti dokládání dalších údajů
s asynchronním principem vyřízení úkonu (zejm. s
využitím službyCzechPOINT@home), např.
potvrzení o bezdlužnosti atp.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

IP SC 3.1: 10.Zajištění úplného elektronického
podání vybraných agend

60 000 000 Kč

70 000 000 Kč NE

NE

IP SC 3.1: 10.Zajištění úplného elektronického
podání vybraných agend

20 000 000 Kč

30 000 000 Kč NE

ANO

50 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

48 000 000 Kč NE

20 000 000 Kč

ANO

ANO

30 000 000 Kč

ANO

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
50 000 000 Kč

0 Kč

20 000 000 Kč

30 000 000 Kč

50 000 000 Kč

0 Kč

20 000 000 Kč

30 000 000 Kč

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu

Projektový okruh č:

3.2 Kontaktní místa

Garant:

MV

AKTIVITY
č.
Název projektu
Geocluster Czech POINT

1

2
3
4
5
6

Czech POINT a podpora
mobilních technologií
Zavádění nových funkcí CzP

Popis projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Realizace stávajících požadavků na kritickou
infrastrukturu ISVS. Zabezpečení provozu IS ve
dvou geograficky oddělených lokalitách. Zvýšení
dostupnosti centrály a ochrany dat. Redesign
stávající HW architektury a napojení systému s
monitoringem.

SC 3.1: 6. Dobudování informačních a
komunikačních systémů veřejné správy a realizace
bezpečnostních opatření podle zákona o
kybernetické bezpečnosti

optimalizace CzP zobrazení přes mobil,
tablet,…atd.
jak pro KMVS, tak CzP@office, CzP@home,
vytvoření CzP@pro

SC 3.1: 10.Zajištění úplného elektronického
podání vybraných agend
SC 3.1: 10.Zajištění úplného elektronického
podání vybraných agend

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

300 000 000 Kč

350 000 000 Kč

10 000 000 Kč

15 000 000 Kč

140 000 000 Kč

180 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2015

NE

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

100 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

15 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

MV

IROP

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

200 000 000 Kč

ANO

ANO

Projektový okruh č:

3.3 Elektronizace odvětví: eLegislativa, eSbírka
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

e-Sbírka a e-Legislativa

2

Integrace systémů ÚV, PSP a
Senátu se systémem e-Sbírka
a e-Legislativa

3
4

Popis projektu

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Obsahem projektu je vytvoření nástrojů
elektronického vyhlašování právních předpisů a
vytvoření ověřené a bezplatně dostupné moderní
databáze minulých a aktuálních znění právních
předpisů včetně vazeb na právo EU (systém e3. Dobudování eGovernmentu - 3.3 Elektronizace
Sbírka), nástrojů elektronické tvorby a
odvětví: e-Legislativa, e-Sbírka
projednávání právních předpisů v úplném znění
(systém e-Legislativa) a nových postupů
legislativní a publikační práce založených na
využití těchto pokročilých nástrojů s promítnutím
nezbytných souvisejících změn do právního řádu.

Možné projekty určené k přizpůsobení systémů
ÚV, Poslanecké sněmovny a Senátu k vytvoření
jednotného oběhu legislativních dokumentů

3. Dobudování eGovernmentu - 3.3 Elektronizace
odvětví: e-Legislativa, e-Sbírka

MV

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

431 000 000 Kč

506 000 000 Kč

Ano (přípravné
práce)

Ano

Ano (2017 - 2018)

MV

IROP

3 000 000 Kč

14 000 000 Kč

Ne

Ano (přípravné
práce, VZ)

Ano

ÚV, PS a
Senát ČR

IROP

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.4 Elektronizace odvětví: eCulture (digitalizace, archivace – NDA)

Garant:

MK

AKTIVITY
č.

1

2

3

Název projektu

Popis projektu

Infrastruktura pro uchování a Zajištění HW a SW infrastruktury pro
zpřístupnění dat z oblasti
elektronickou archivaci dat, digitalizátů a
divadla (Institut umění výzkumných výstupů souvisejících s činností
Divadelní ústav)
divadel a divadelním uměním a jejich
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
zpřístupnění veřejnosti (technické řešení pro
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ukládání dat, komunikaci a obsluhu,
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
implementace metadatových standardů pro
kulturního dědictví v kontextu politiky
oblast divadla, synchronizace s externími
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
existujícími systémy (např. Národní autority,
podpory kultury do roku 2020
sektorové agregátory, národní agregátor),
systém pro publikování a distribuci
elektronických publikací, systém pro řízení
přístupových práv.
Centrální systémová
Centrální systémová infrastruktura pro migraci
infrastruktura e-culture
dat z digitálních pracovišť, zajištění dlouhodobé
(Ministerstvo kultury)
archivace, ochrany, správy, zpracování a
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
zpřístupnění digitálního obsahu včetně metadat
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
a DRM - zahrnuje centrální a specializované
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
ifrastrukturní (pouze HW a SW) řešení
kulturního dědictví v kontextu politiky
digitalizace, centrální datové úložiště a centrální
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
aplikační a prezentační infrastrukturu podpory kultury do roku 2020
informační systém Czechiana, nositelem které
bude Ministerstvo kultury jako národní
agregátor.
Mobilní 3D scanery pro
Infrastrukturní zajištění 3D scanování velkých
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
digitalizaci velkých 3D objektů kulturních objektů - památek (nemovitosti,
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
a muzeálních artefaktů
památkové stromy, monumenty, muzeální
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
(Ministerstvo kultury)
artefakty ad.).
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020
Digitalizace fotoarchivu PNP
(Památník národního
písemnictví)

vytvoření zálohovacího centra (HW a SW na
zálohování digitalizovaných dat) v novém
centrálním depozitáři v Litoměřicích.

4

5

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Celostátní portál dětských
NIPOS vytvoří a bude provozovat interaktivní
uměleckých aktivit (Národní portál pokrývající oblast dětských uměleckých
informační a poradenské
(estetických) aktivit, který bude mít část
středisko pro kulturu - NIPOS) metodickou a část informační. Při naplňování
databázové části naváže spolupráci s resortem
školství (MŠMT), čímž by došlo k propojení
dosud roztříštěných informačních zdrojů a
nabídky veřejných kulturních a vzdělávacích
služeb v této oblasti a jejich efektivnějšímu
využití veřejnou správou a veřejností.
Rejstřík děl nedostupných na
trhu (Národní knihovna)

6

FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)

FINANČNÍ ODHAD
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financová
ní

IROP

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

1 500 000 Kč

8 500 000 Kč

MK

1 400 000 000 Kč

2 369 028 000 Kč

0 Kč

500 000 000 Kč

1 869 028 000 Kč

MK

10 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

20 000 000 Kč

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

4 200 000 Kč

5 400 000 Kč

0 Kč

2 700 000 Kč

2 700 000 Kč

MK

IROP

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

2 466 000 Kč

3 266 000 Kč

0 Kč

340 000 Kč

2 926 000 Kč

MK

IROP

2 500 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

MK

IROP

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

1 000 000 Kč

MK

IROP

Rejstřík je jednou z podmínek pro uzavírání
hromadných licenčních smluv pro zpřístupnění
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
digitalizovaných knihovních fondů chráněných
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
autorským zákonem prostřednictvím knihoven.
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
Jeho vznik a provoz stanoví připravovaná novela
kulturního dědictví v kontextu politiky
autorského zákona 121/2000. Jedná se o
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
veřejně dostupnou databázi.
podpory kultury do roku 2020

Validátor obrazových dat
(Národní knihovna)
7

8

Validátor zajistí kontrolu zpracovaných
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
obrazových dat z různých zdrojů oproti
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
definicím metadatových formátů. Výstup z
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
validátoru identifikuje chyby v dodávaných
kulturního dědictví v kontextu politiky
obrazových datech digitalizovaných obrazových
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
materiálů a umožňuje tak jejich validní
podpory kultury do roku 2020
zpracování a dlouhodobé uložení.
Zveřejnění katalogu sbírek on- Vytvoření vlastního, moderního webového
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
line (Moravská galerie v Brně) katalogu sbírek Moravské galerie s nejrůznějšími
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
vyhledávacími kritérii, pro veřejně dostupné
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
studium.
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020
Prezentační systém sbírek on
line (Muzeum loutkařských
kultur)

Zajištění dostupnosti infromací o sbírkách MLk
pro badatele on line.

Specializované pracoviště
pro digitalizační zpracování
archeologického materiálu v
makro a mikroměřítku v
depozitáři Terezín (Národní
muzeum)

Vybudování infrastruktury (pouze HW a SW)
pracoviště pro digitalizaci archeologických
předmětů v depozitáři Historického muzea v
Terezíně ÚDT II (součást centrálního
digitalizačního centra národního významu pro
kulturní obsah sbírkového charakteru při NM).
Pracoviště bude obsahovat digitální RTG,
specializovaný 2D/3D micro-tomograf,
nezbytný hardware, datové úložiště, software
pro digitalizační workflow a zpracování
metadat. Digitalizovaný obsah bude určen pro
dokumentaci stavu a archivaci, poskytnutí dat v
rámci strategie eCulture, využití ve vědě a
výzkumu.

9

10

800 000 Kč

3 500 000 Kč

0 Kč

1 200 000 Kč

2 300 000 Kč

MK

IROP

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

300 000 Kč

400 000 Kč

0 Kč

400 000 Kč

0 Kč

MK

IROP

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

14 500 000 Kč

15 820 000 Kč

0 Kč

15 010 000 Kč

810 000 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

300 000 Kč

9 700 000 Kč

MK

IROP

Efektivní poskytování a sdílení
informací v oblasti evidence Cílem projektu je v návaznosti na vybudovanou
památek (Národní památkový základní infrastrukturu v oblasti evidence
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
ústav)
památkového fondu (Památkový katalog) zajistit
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
efektivní sdílení dat s ostatními orgány veřejné
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
11
správy (kraje, ORP a především ČÚZK - Katastr
kulturního dědictví v kontextu politiky
nemovitostí resp. RUIAN), pro veřejnost
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
(vlastníky památek apod.) umožnit
podpory kultury do roku 2020
samoobslužné získání výpisů z evidence
památek a učinit elektronické podání žádostí v
dané oblasti a další služby
Digitální archiv Národního
Informační systém pro evidenci, správu,
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
technického muzea (Dante)
vyhledávání a zpřístupnění digitálního obsahu
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
(Národní technické muzeum) NTM. Digitální obsah zahrnuje převážně statické
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
12 (pozn.: tento projekt spadá
snímky digitalizovaných archiválií, knihovních
kulturního dědictví v kontextu politiky
svou povahou též do kapitoly jednotek, oborové dokumentace a
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
2 a 4)
fotodokumentaci sbírkových předmětů.
podpory kultury do roku 2020
Informační systém na
evidenci a správu sbírkových
předmětů NTM (Imbus II)
13 (Národní technické muzeum)

Mobilní systém pro
fotodokumentaci (Národní
ústav lidové kultury)

1 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

MK

IROP

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

2 000 000 Kč

3 500 000 Kč

0 Kč

0 Kč

3 500 000 Kč

MK

IROP

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

120 000 Kč

150 000 Kč

0 Kč

150 000 Kč

0 Kč

MK

IROP

Náhrada dosluhující technologie. Full frame
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
zrcadlovka a (polo)profesionální videokamera
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
HD jako náhrada profesionální kamery DVCAM.
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
Upgrade pracovních stanic včetně sofware a
kulturního dědictví v kontextu politiky
kalibrovaných monitorů u 3 pracovišť.
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020

620 000 Kč

750 000 Kč

120 000 Kč

400 000 Kč

230 000 Kč

MK

IROP

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

0 Kč

0 Kč

1 500 000 Kč

MK

IROP

10 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

MK

1 200 000 Kč

1 400 000 Kč

250 000 Kč

500 000 Kč

600 000 Kč

MK

IROP

7 500 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

8 000 000 Kč

MK

IROP

Databáze sbírkových předmětů umožňující
komplexní evidenci a správu sbírkových
předmětů NTM.

Systém mobilního fotoateliéru pro
fotodokumentaci 2D a 3D kulturních předmětů
(světla, plátna, pozadí, stoly)

14

Obnova digitalizační
technologie FOTO-VIDEO a
specializovaných pracovišť
15 fotosken-audio-video (
(Národní ústav lidové kultury)

Agendové systémy pro správu Nové agendové systémy pro správu fondů a
fondů a sbírek paměťové
sbírek (sbírky-archiv-knihovna) včetně
institutuce (Národní ústav
implementace a úprav na míru.
16 lidové kultury)

„Zavedení integrovaného
systému správy sbírek NFA
(Národní filmový archiv)“
17

18

iGalerie (Moravská galerie v
Brně)

eMZM (Moravské zemské
muzeum)

19

Zajištění infrastruktury (HW a SW) pro evidenci a
správu sbírek (vybraných datových zdrojů), jejich
zpřístupňování (včetně ochrany a zpřístupnění
publikovaných digitálních dokumentů) a
dlouhodobého ukládání, včetně podpory
vybavení NFA
Projekt umožňuje bezdrátové připojení k interní
službě s obrazovou nabídkou a popisem
jednotlivých vystavených i nevystavených
předmětů.
Vytvoření softwarového řešení virtuálního
muzea, které umožní prezentaci sbírek formou
virtuálních elektronických výstav. Cílem je
prezentovat digitalizovaná data jako virtuální
výstavy, nikoliv pouze jako galerii fotografií.
Současně virtuální muzeum umožní výrazně
rozšířit prezentační možnosti (výstavní prostory
jsou kapacitně omezené). Pro kurátory a tvůrce
výstav pak virtuální muzeum nabídne možnost
přípravy výstavy "na nečisto", případně pro
trénink, jak výstavy připravovat.

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Strategie podpory využití potenciálu
kulturního dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014 +, Integrovaná strategie
podpory kultury do roku 2020
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury
do roku 2020

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury
do roku 2020

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.5 Elektronizace odvětví: eEducation
AKTIVITY

č.
Název projektu
EduPOINT RIS
1
2

Popis projektu
Elektronizace agend veřejné správy v oblasti
vzdělávání založená na principu systémové
integrace a sdílených služeb.

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

IP3

MŠMT

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

100 000 000 Kč NE

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

ANO

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020
ANO

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

MŠMT

IROP

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně právní ochrana dětí
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

Popis projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Řízení portfolia projektů ICT Předmětem projektu je definice metodiky, Realizace projektu MAPP je v souladu se
MPSV
zavedení a provoz systému pro podporu řízení a zvyšováním efektivity a zajištěním rozvoje IKT
koordinace portfolia projektů ICT MPSV.
MPSV.

Garant:

MPSV

Příjemce

Možný
zdroj
financová
ní

9 000 000 Kč

MPSV

IROP

24 700 000 Kč

38 000 000 Kč

MPSV

IROP

0 Kč

15 600 000 Kč

2 400 000 Kč

MPSV

IROP

0 Kč

19 200 000 Kč

4 800 000 Kč

MPSV

IROP

MPSV

IROP

MPSV

IROP

FINANČNÍ
ODHAD
(MIN.)

FINANČNÍ
ODHAD
(MAX.)

29 000 000 Kč

29 000 000 Kč

5 000 000 Kč

15 000 000 Kč

29 000 000 Kč

29 000 000 Kč

500 000 Kč

18 000 000 Kč

18 000 000 Kč

24 000 000 Kč

24 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Projekt MAPP má vazbu na připravované a
realizované projekty v rámci JIS PSV.

2

3

Zavedení a správa databáze Předmětem projektu je příprava a implementace
konfigurací ICT MPSV
informačního systému pro správu databáze
konfigurací položek infrastruktury ICT MPSV, vč.
podpory provozu implementovaného řešení po
dobu 12 měsíců.

Realizace projektu CONFI je v souladu se
zvyšováním efektivity a zajištěním rozvoje IKT
MPSV.

Identity
Management
zavedení a provoz jednotné
správy uživatelů přistupujících
k aplikacím a systémům s
elektronickým
rozhraním,
správa rolí vč. evidence
registrovaných
uživatelů
portálu MPSV.

Realizace projektu IDEMAG je v souladu se
zvyšováním efektivity a zajištěním rozvoje IKT
MPSV.

Předmětem projektu je příprava a implementace
informačního systému pro správu jednotlivých
uživatelů přistupujících k aplikacím a systémům s
elektronickým rozhraním, správa rolí – profilu
uživatelů Integrovaného informačního systému
MPSV, správa evidence pro zajištění přístupu
registrovaných uživatelů (třetích stran, občanů,
organizací) k službám portálu MPSV.

Projekt CONFI má vazbu na připravované a
realizované projekty v rámci JIS PSV.

Projekt IDEMAG má vazbu na připravované a
realizované projekty v rámci JIS PSV.

Součástí projektu je i podpora provozu
implementovaného řešení po dobu 12 měsíců.

4

5

Zavedení a správa řízení Předmětem projektu je příprava a implementace Realizace projektu REMAG je v souladu se
realizovaných
změn informačního systému pro řízení realizovaných zvyšováním efektivity a zajištěním rozvoje IKT
softwarových
aplikací změn softwarových aplikací v různých oblastech MPSV
Integrovaného informačního infrastruktury ICT MPSV.
systému MPSV
Těmito změnami se rozumí instalace nových Projekt REMAG má vazbu na připravované a
aplikací nebo opravy a aktualizace již nasazeného realizované projekty v rámci JIS PSV.
softwaru.
Součástí projektu je i podpora provozu
implementovaného řešení po dobu 24 měsíců.

Dobudování resortního portálu Přizpůsobení stávajících a nově budovaných
a portálových řešení institucí v portálových řešení v organizacích resortu MPSV
resortu MPSV, aby naplňovaly včetně resortního portálu MPSV jako takového, ale
principy eGovernmentu 2020 také včetně oborových portálů příslušných
organizací, aby tyto portály a portálová řešení byly
kompatibilní s nově budovaným Portálem veřejné
správy a aby poskytovaly efektivní a účelně
využitelné elektronické služby pro klienty veřejné
správy (se specifiky zahrnujícími oblast sociální,
jako je například využívání služeb pro uchazeče o
zaměstnání,
agentury
podporovaného
zaměstnávání,
důchodového
pojištění,
nepojistných sociálních systémů, nepojistných
sociálních dávek, sociálních služeb, inspekce práce,
technické inspekce, sociálně právní ochrana dětí
apod.)

Přizpůsobení
informačních
systémů
veřejné
správy
správců organizací v resortu
MPSV
principům
eGovernmentu do roku 2020
6

7

8

9

Vybudování nového komplexního systému
zajištění důchodové agendy. Cílem je vybudovat
nový systém pro podporu důchodových agend,
který nahradí stávající systém.Nově vybudovaný
systém zajistí možnost decentralizovaného i
Nový systém aplikační podpory centralizovaného zpracování důchodové agendy,
systém bude univerzálně aplikovatelný pro
důchodových agend (NSDA)
všechny druhy důchodů a typy případů tzn. bude
určen pro komplexní zpracování důchodové
agendy podle platné legislativy.

Nové APV pro podporu
procesu nárokových podkladů
ve vazbě na NDS (nedílná
součást)

V rámci zajištění důchodové agendy je potřeba
aktualizovat i okolní agendové systémy, datovou
základnu a vzájemné vazby mezi těmito systémy.

Nové APV DIGI ve vazbě na NSDA, prioritní úkol
Nová aplikace pro podporu procesů
údajové
2015/
I.1. základny

10

Implementace EESSI v IIS ČSSZ

11

Rozvoj ESS v souvislosti s
integracemi na Agendové
systémy ČSSZ

12

Statistická nadstavba a
nástroje nad datovou
základnou IIS ČSSZ pro
sledování a zabezpečování její
kvality

13

Důchodová kalkulačka

14

Datový katalog včetně nového
aplikačního programové
vybavení pro podporu
datového katalogu

15

Nové APV pro podporu
procesu zpracování ELDP

16

Stávající a nově budované informační systémy
veřejné správy, jako je Jednotný informační
systém práce a sociálních věcí, informační systém
státní sociální podpory a mnoho dalších
informačních systémů veřejné správy, jejichž
správci ISVS jsou organizace v resortu MPSV tak,
aby tyto systémy byly připraveny na využívání
principů úplného elektronického podání, principů
propojování ISVS formou modelů sdílených
služeb, využívání portálových služeb pro klienty
veřejné správy formou resortního portálu a
formou portálu veřejné správy apod.

Strategický cíl ČSSZ č. 2.5.
Rozvoj elektronizace agend jako základní
předpoklad pro trvalé snižování podílu manuálních
a neautomatizovaných činností, snižování nákladů
a zkracování doby vyřizování agend.

250 000 000 Kč

342 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

Strategický cíl ČSSZ č. 2.5.
Rozvoj elektronizace agend jako základní
předpoklad pro trvalé snižování podílu manuálních
a neautomatizovaných činností, snižování nákladů
a zkracování doby vyřizování agend.

70 000 000 Kč

112 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

250 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

300 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

Strategický cíl ČSSZ č. 3.1.
Budování a rozvoj integrovaného informačního
systému a datové základny.

50 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

Strategický cíl ČSSZ č. 3.1.
Budování a rozvoj integrovaného informačního
systému a datové základny.

150 000 000 Kč

x

MPSV

IROP

Strategický cíl ČSSZ č. 1.2.
Poskytování komplexních, přehledných, přesných
a včasných informací klientům prostřednictvím
moderních informačních a komunikačních
technologií.

20 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

27 600 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

35 000 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

15 600 000 Kč

x

x

MPSV

IROP

Strategický cíl ČSSZ č. 3.1.
Budování a rozvoj integrovaného informačního
systému a datové základny.

Vytvoření přístupového místa, tj. Access Point v
ČSSZ včetně řízení vazeb na zpracování v
aplikacích IS ČSSZ a včetně integračních modulů s
tím spojených. Tento požadavek vyplývá z Nařízení
EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů
Strategický cíl ČSSZ č. 3.3.
sociálního zabezpečení, a nařízení (ES) č.
Vytváření informačních a komunikačních vazeb na
987/2009, kterým se stanoví jeho prováděcí
orgány veřejné správy a ostatní instituce, včetně
pravidla, v oblasti elektronické komunikace mezi
podpory spolupráce v této oblasti na národní i na
nositeli pojištění. Za tímto účelem je vytvářen
mezinárodní úrovni.
systém Evropské architektury pro výměnu
informací o sociálním zabezpečení (Electronic
Exchange of Social Security Information – dále jen
„EESSI“).
Integrace APV OSVČ na ESS
Integrace APV ASR (Rozhodování) na ESS
Integrace na APV důchodových agend na ESS
Vybudování nového modulu v ESS – Modul pro
vnitřní oběh a schvalování dokumentů
Integrace Digitální spisovny na ESS
Integrace ESS na Systém elektronické identifikace a
služby vytvářející důvěru
Integrace ESS na elektronický dávkový spis
Napojení ESS na KE (Kmenové evidence)
Vytváření dynamických statistických výstupů nad
daty, se kterými ČSSZ disponuje, pro podporu
výkonu řídícího procesu a plnění informačních
povinností.
Důchodová kalkulačka umožní klientům náhled na
informace ohledně důchodového pojištění v rámci
elektronizace veřejné správy a přispěje ke
zpřístupnění informací klientům.

V rámci datového katalogu dojde k popisu dat
spravovaných ČSSZ. Tento katalog přispěje k
Strategický cíl ČSSZ č. 3.2.
přesnému popisu těchto dat a zefektivnění výkonu Dokončení centralizace aplikačního programového
a podpory elektronizované agendy.
vybavení a centralizace dat

Nové aplikační programové vybavení ke
zpracování Evidenčních listů důchodového
pojištění přispěje ke zkvalitnění výkonu agendy,
urychlení zpracování a navýšení efektivity
zpracování.
Aplikační programové vybavení pro proces
Dodávka a implementace
vyřizování stížností přispěje k výraznému
aplikačního programového
zkvalitnění a urychlení vyřizování stížností klientů
vybavení pro proces vyřizování veřejné správy.
stížností

10 000 000 Kč

Strategický cíl ČSSZ č. 3.1.
Budování a rozvoj integrovaného informačního
systému a datové základny.

Strategický cíl ČSSZ č. 3.1.
Budování a rozvoj integrovaného informačního
systému a datové základny.

12 000 000 Kč

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.7 Elektronizace odvětví: eHealth

Garant:

Název projektu

1

2

Datová a komunikační
infrastruktura NZIS a vytěžovací
model národních zdravotnických
registrů (Projekt eHealth
Essential)

Portál podpory zdraví a
elektronického zdravotnictví

3

Sdílení zdravotnické
dokumentace. Implementační
podpora u poskytovatelů
zdravotních služeb.

4

Rozvoj datového centra a centra
služeb KC ICT

5

Centrum pro podporu uživatelů,
autorizaci, řízení přístupů a
oprávnění

6

Bezpečná a efektivní medikace

7

Systémy orientace a
informovanosti pacientů ve
zdravotních zařízeních

8

Datová a komunikační
infrastruktura jako základna
elektronického zdravotnictví ČR
v oblasti ochraně a podpoře
veřejného zdraví

11

Centrum pro rozvoj
technologické platformy registrů
NZIS, modernizace vytěžování
jejich obsahu a rozšíření jejich
informační kapacity.

12

Zkvalitnění analytických,
metodických, informačních
kapacit Kompetenčního centra
ICT v resortu MZ

13

Telemedicína

14

Resortní systém řízení
bezpečnosti s ohledem na
zákon o kybernetické
bezpečnosti

15

Podpora znalostí a dovedností
uživatelů elektronického
zdravotnictví

16

17

Standardizace a systém
kategorizace zdravotnické
techniky a zdravotnických
prostředků

Nastavení a pilotáž systému
posuzování národních aspektů
klinických hodnocení humánních
léčivých přípravků dle požadavků
Nařízení Evropské komise

Národní centrum elektronického
zdravotnictví

Popis projektu
Základním cílem projektu je zvýšit transparentnost a
efektivnost poskytovaní, hrazení a hodnocení kvality
zdravotních služeb v ČR pomocí rozvoje nástrojů
eHealth. Projekt má za cíl zlepšit a zefektivnit
zdravotnické služby ustavením a optimalizací
základních národních zdravotních registrů a nástrojů
elektronického zdravotnictví spravovaných jako
součást NZIS. Projekt si za principiální cíle klade
zefektivnit využívání dostupných datových zdrojů,
snížit neefektivitu a redundanci dat v systému,
poskytnout výstupy dalším subjektům uvedených v
cílové skupině.
• 1KS Národní registr zdravotnických profesionálů
• 1KS Národní registr vykázané a hrazené péče
• 1KS Inovovaný Národní registr poskytovatelů
Vytvoření jediného veřejného vstupního bodu pro
aktivní přístup občanů k ověřeným a zaručeným
informačním zdrojům o zdravém způsobu života, o
postupech a metodách zdravotní péče, o síti
zdravotnických zařízení a jejich kvalitativních
parametrech, o možnostech ochrany a podpory zdraví,
o prevenci a preventivních programech, o nemocech, o
programech péče o chronicky nemocné, nástroje k
aktivní roli občana.
Zajištění přiměřené orientace občanů, zdravotnických
profesionálů a pracovníků správních orgánů, vedoucí k
rozvoji využití informací ve vhodných informačních
zdrojích.

Projekt si klade za cíl následující:Vytvořit jednotnou
platformu pro sdílení informací o zdravotním stavu
pacienta, podpořit nemocnice v připojování na
jednotnou platformu a sjednocení různorodých
formátů dat v jejich IS pro účely výměny zdravotních
dat, • Podpořit nemocnice v realizaci standardů, které
usnadní vzájemnou komunikaci mezi zdravotními
zařízeními a centrální platformou, poskytnout rámec
pro integraci již existujících nebo nově budovaných
regionálních nebo dodavatelských sítí výměny
zdravotnických informací, poskytnout rámec pro
výměnu dokumentů spojených s péčí o pacienta
(žádanky, výsledky, propouštěcí zprávy a podobné
dokumenty, které v současnosti velmi často musí mezi
zdravotnickými zařízeními přenášet v papírové podobě
sami pacienti), poskytnout zabezpečení přenášeným
informacím, jak na cestě, tak v lokálních uložištích,
vytvořit systém pro ukládání klíčových informací o
zdravotním stavu pacienta a průběhu jeho léčby
(pacientský souhrn), vytvořit datovou základnu pro
sběr a agregaci anonymizovaných údajů pro analytické
zpracování za účelem zlepšení péče a kvality života
pacientů s vybranými běžnými i chronickými
diagnózami, • Poskytnout rámec pro zapojení
poskytovatelů následné péče do procesu výměny
informací o zdraví pacientů (sociální služby, následná
péče, domácí péče, mentální péče, atd…)
Centrální datové služby budou sloužit jako provozní
platforma pro rezortní agendové a provozní systémy a
systém zdravotnických registrů.V rámci projektu bude
vybudováno primární datové centrum dle standardu
TIER III a doplněno informačními technologiemi, které
umožní provoz centralizovaných IS rezortu MZ ČR,
včetně aplikací zařazených do významné a kritické
informační infrastruktury státu dle zákona o
kybernetické bezpečnosti. Celková koncepce zahrnuje
také vybudování privátního cloudu pro provoz aplikací
a systémů v rámci rezortu MZ.
Záložní lokalita bude vybrána v rámci již existujících
datových center státu.

Hlavním cílem projektu je vybudování Centra podpory
uživatelů Národního zdravotnického informačního
systému NZIS. Součástí projektu je vybudování:
- Dohledového centra pro řízení a monitoring provozu
a bezpečnosti v systému NZIS
- Modernizace MZCA – certifikační autority resortu
zdravotnictví včetně systémů elektronického časového
razítka,
- Vybudování Kompetenčního registru (paralela k
registru eGOV RPP) pro autorizaci a řízení souhlasů
- Vybudování centra podpory pro komunikaci s
uživateli NZIS, včetně znalostní báze.

Cílem projektu je zvýšení efektivity a bezpečnosti
procesu podávání léků v nemocnicích zaváděním
nových technologií a dosažení zlepšení v následujících
oblastech:(1) správnému pacientovi je podán (2)
správný lék, a to ve (3) správné dávce, ve (4) správný
čas a (5) správným způsobem. Současně je o všem
vedena (6) správná dokumentace a pacient dostane
(7) správné informace o léku.
Kvantifikace: snížení chybovosti v medikaci o min 30%.

Cílem je vybudovat elektronické prostředky, aplikace,
interaktivní tabule pro orientaci pacienta ve
zdravotnických zařízeních a nabídnout informační
služby, které pacient obvykle v nemocnici potřebuje.

Hlavními cíli projektu je vytvoření čtyř nových
informačních systémů, registrů a elektronických
databází pro zefektivnění a zkvalitnění veřejné správy v
oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Bude se
jednat o:
1. Registr profesionálních expozic nanočásticím a
nanomateriálům,
2. Registr profesionálních expozic karcinogenním
látkám
3. Registr systému evidence hlášení infekčních
nemocí
4. Registr pro krizovou připravenost při hrozbách
veřejného zdraví a pro řízení rizik při událostech
biologického, chemického a environmentálního
Hlavním cílem projektu je zajistit nezbytný rozvoj a
optimalizaci všech registrů Národního zdravotnického
informačního systému.
Projekt provede analýzu / audit stavu registrů
Národního zdravotnického IS (dále NZIS) zejména audit
SW prostředí, ve kterém jsou registry NZIS
provozovány, bude zpracována metodika a koncepce
dalšího rozvoje NZIS.. Dále budou realizovány aktivity,
které povedou ke zvýšení efektivity celého systému a
to:
- Validace dat v registrech NZIS, včetně optimalizace
datových zdrojů a eliminace redundantních sběrů dat
– zejména v návaznosti na nový Národní registr úhrad
zdravotních služeb hrazených
z veřejných zdrojů zdravotního pojištění.
- Optimalizace obsahu a struktury registrů NZIS.
- Implementace a verifikace indikátorů kvality akutní i
následné péče v datech NZIS. Výstupem budou i
pravidelně aktualizované hodnotící zprávy - celostátní
a regionální, dále prediktivní model péče v ČR a
hodnocení její kapacity a efektivnosti.
Součástí projektu bude i vytvoření řídících a
oponentních orgánů jednotlivých registrů i NZIS jako
celku, které budou projektově řídit rozvoj NZIS a
kontrolovat naplnění metodiky a budou v ověřovat
výstupy projektu.

Cílem projektu je vybudování nového způsobu řízení
servisní organizace KSRZIS poskytující služby resortu
zdravotnictví. V rámci projektu bude zpracována
analýza procesů, ICT služeb a podniková architektura v
kompetenci této servisní organizace a následně budou
implementovány efektivní IT procesy podle standardu
řízení IT služeb ČSN / ISO 20000 a budou aplikovány
procesy naplňující požadavky zákona 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti. Hlavním výstupem aktivit
projektu je nastavení a zavedení nových procesů dle
výše uvedné metodiky řízení servisní organizace v
rámci státní správy, pilotní ověření funkčnosti
nastavených procesů, úprava metodik a postupů dle
poznatků v rámci pilotního ověření a vyškolení
uživatelů k využívání služeb servisní organizace.
Vytvoření úhradových mechanizmů k běžnému
zařazení prostředků telemedicíny do procesů
poskytování zdravotní péče.2. Upřesnění legislativních
podmínek k odstranění překážek při využívání
prostředků telemedicíny v procesech poskytování
zdravotní péče. 3. Zvýšení důvěry občanů i odborné
veřejnosti, nárůst jejich očekávání ve prospěch využití
nástrojů telemedicíny v procesech poskytování
zdravotní péče. 4. Pro zajištění bezpečnosti všech
uživatelů při zavedení telemedicínských a mHealth
řešení do praxe je nezbytné rozvinout systém
hodnocení a certifikace, který bude sledovat dále
uvedená hlediska:
- pacientům poskytne spolehlivá, odolná zařízení s
jednoduchou obsluhou
- v průběhu snímání zajistí nezkreslený a bezpečný
přenos údajů s účinnou zpětnou vazbou při zjištěných
odchylkách
- při přenosu údajů dohlédne na potřebnou
propustnost, ochrana údajů při přenosu,
jednoznačnost přiřazení pacient – měření
- zdravotníkům, vykonávajícím dohled nad měřením
poskytne účinnou podpora rozhodování a přehledná
kategorizace objektů měření. Pro úspěšný rozvoj,
rozšiřování a komfortní využití v rámci informačních
systémů zdravotnických zařízení bude nezbytné
vyhledat, popsat, aplikovat a doporučit datové
standardy, které zajistí bezpečný přenos, jednoduché
převzetí, přesnou interpretaci a účelnou archivaci
údajů z telemedicínských řešení. Jde např. o
doporučené postupy neziskového mezinárodního
Návaznost na předchozí projekt IROP. V rámci projektu
budou realizována bezpečnostní a organizační
opatření. - zpracování úvodní analýzy dopadů ZKB,
která bude podkladem pro vypracování resortního
dokumentu systému řízení KB v resortu
- naplánování změn v jednotlivých systémech, které
bude nový ZKB vyžadovat
- identifikovat potenciální nedostatky v určených
systémech, které vyplývají z požadavků ZKB a
souvisejících právních předpisů;
- stanovení doporučení, sestavení plánu k dosažení
souladu se ZKB a prováděcích právních předpisů pro
informační (komunikační) systémy;
- příprava bezpečnostní dokumentace dle vyhlášky o
kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 (bezpečnostní
normy, doporučení a implementace metodických
postupů a směrnic)
- implementace.
Organizační opatření:
- systém řízení bezpečnosti informací a řízení rizik
- bezpečnostní politika (metodika pro hodnocení rizik,
plán zvládání rizik,…), detekce a oznamování
bezpečnostních incidentů
- organizační bezpečnost (bezpečnostní role - manažer
KB, architekt KB, auditor KB, garant aktiv)
- kontrola a audit. Cílem projektu je realizace činností
vyplývající ze Zákona č. 181/2014 o kybernetické
bezpečnosti
Příprava e-learningových a jiných opor 2. Vypracování
dlouhodobě udržitelného komplexního systému výuky
a vzdělávání na podporu znalostí a dovedností jako
specifické informační gramotnosti uživatelů
elektronického zdravotnictví.
Realizace komplexního systému výuky a vzdělávání na
podporu znalostí a dovedností jako specifické
informační gramotnosti uživatelů elektronického
zdravotnictví.

V návaznosti na již realizovaný pilotní projekt, který
proběhl koncem roku 2014 a v jehož rámci byla
navržena metodika pro kategorizaci tzv. těžké
zdravotnické techniky, provést postupně takovou
systematizaci pro veškerou zdravotnickou techniku a
zdravotnické prostředky ze sazebníku výkonů. Cílem je
roztřídit ZT (fáze I) a následně ZP (fáze II) do logicky
členěných kategorií podle předem definovaných kritérií
a těmto kategoriím přiřadit reálnou hodnotu ve formě
cenového pásma. Výsledkem bude číselník ZT a ZP, jež
může sloužit pro budoucí objektivněji nastavenou
kalkulaci zdravotních výkonů. V rámci projektu
vzniknou následující výstupy:• robustní, aktuální a
konsensuální metodika pro kategorizaci zdravotnické
techniky
• oponentní posudek této metodiky
• multioborový tým odborníků schopný provádět
kategorizaci zdravotnické techniky (minimálně 8 členů)
• systematizace těžké zdravotnické techniky (fáze I) a
systematizace ostatní techniky a zdravotnických
prostředků (fáze II)
• jednotný obecně akceptovaný číselník ZT a ZP
publikační výstupy v rámci informační kampaně k
propagaci metodiky
Cílem projektu je zlepšení výkonu veřejné správy
prostřednictvím adaptace Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU změnou stávajícího systému
posuzování klinických hodnocení humánních léčivých
přípravků a nastavení nového systému dle požadavků
Nařízení Evropského parlamentu se zaměřením na
národní a etické aspekty posuzování, maximalizace
jeho efektivity a zvýšení transparentnosti
schvalovacího procesu. Implementací Nařízení
rovněž dojde k výraznému snížení administrativy pro
zadavatele klinických hodnocení, nutné pro
schvalování na celoevropské i národní úrovni, což by
mělo mít v budoucnu efekt přilákat na území ČR více
zadavatelů a zastavit tak pokles klinických hodnocení a
naopak nastavit podmínky, které by vedly ke zvýšení
počtu těchto hodnocení v zemích EU. Dílčí cíle
projektu představují:• Zřízení Koordinačního centra
národní etické komise pro klinická hodnocení (NEKKH)
při SÚKL a pěti jejích regionálních poboček,
• Tvorbu řízené dokumentace a metodických materiálů
k postupu posuzování národních aspektů klinických
hodnocení,
• Vytvoření uživatelského rozhraní, archivačního
systému a systému zabezpečené komunikace pro členy
etických komisí a správního úřadu,
• Tvorbu a pilotáž dohledového systému,
• Vytvoření registru míst provádění klinického
hodnocení, zkoušejících a členů národní etické komise
a databáze klinických hodnocení napojené na portál
EU,
• Tvorbu a pilotáž systému vzdělávání členů NEKKH,

Cílem projektu je vytvořit výstupy nutné pro rozvoj
elektronizace zdravotnictví v ČR a to:
- architektonický koncept rozvoje elektronizace
postavený na principech Enterprise Architecture
(dále též „EA“), která je východiskem pro řízený
rozvoj elektronizace v souladu s jednotlivými cíli
Národní strategií elektronického zdravotnictví a
naplňuje strategii Zdraví 2020 v oblasti
elektronizace
- nastavení pravidel pro sdílení služeb
eGovernmentu a vytvoření legislativních,
procesních, organizačních a technických podmínek
- pravidla komunikace mezi zúčastněnými
stranami a vytvoření role koordinátora rozvoje
elektronického zdravotnictví na národní úrovni
včetně zajištění spolupráce na mezinárodní úrovni
- koncept interoperability ve sdílení zdravotních
záznamů na národní a mezinárodní úrovni
- rámec zavádění potřebných standardů a
certifikací, či jiný model ověřování kompatibility
informačních systémů a řešení
- zajišťování souladu s aktuálními legislativními
požadavky a iniciace úprav legislativy pro naplnění
strategických cílů
- legislativní podpora při prosazování jednotlivých
opatření elektronizace, zajišťování souladu s
aktuálními legislativními požadavky a iniciace
úprav legislativy pro naplnění strategických cílů.

MZd

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financová
ní

230 000 000 Kč

ANO

ANO

UZIS

IROP

180 000 000 Kč

180 000 000 Kč

ANO

MZd

IROP

Číslo cíle: 2.1, 4.1

900 000 000 Kč

900 000 000 Kč

ANO

MZd

IROP

Číslo cíle: 4.1

117 000 000 Kč

117 000 000 Kč

ANO

ANO

KSRZIS

IROP

Číslo cíle: 4.1

176 000 000 Kč

176 000 000 Kč

ANO

ANO

KSRZIS

IROP

Číslo cíle: 2.3.5

200 000 000 Kč

200 000 000 Kč

ANO

MZd

IROP

Číslo cíle: 3.3

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

ANO

MZd

IROP

Číslo cíle: 4.1

160 000 000 Kč

160 000 000 Kč

ANO

ANO

MZd

IROP

Číslo cíle: 4.1

79 000 000 Kč

79 000 000 Kč

ANO

ANO

UZIS

OPZ

Číslo cíle: 4.1

74 000 000 Kč

74 000 000 Kč

ANO

ANO

KSRZIS

OPZ

Číslo cíle: 3.1

39 000 000 Kč

39 000 000 Kč

ANO

ANO

MZd

OPZ

Číslo cíle: 4.3.3

50 000 000 Kč

50 000 000 Kč

ANO

ANO

MZd

OPZ

Číslo cíle: 1,2,3,4

200 000 000 Kč

200 000 000 Kč

ANO

MZd

OPZ

Číslo cíle: 2.2

12 000 000 Kč

12 000 000 Kč

ANO

ANO

UZIS

OPZ

Číslo cíle: 2.

24 000 000 Kč

24 000 000 Kč

ANO

ANO

SÚKL

OPZ

50 Mil.

ANO

ANO

MZd

OPZ

AKTIVITY
č.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

FINANČNÍ
ODHAD
(MIN.)

FINANČNÍ
ODHAD
(MAX.)

Číslo cíle: 4.1

230 000 000 Kč

Číslo cíle: 1 ; 2.3.1; 3.3.3

Podporuje všechny strategické cíle strategie
elektronizace zdravotnictví dle Akčního plánu č.11
strategie Zdraví 2020

50 mil.

REALIZACE V
ROCE 2015

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.8 Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění

Garant:

MF

AKTIVITY
č.
Název projektu
Elektronická evidence tržeb

1

Kontrolní hlášení

2

Režim přenesení daňové
povinnosti

3

4

5
6
7
8
9
10

Popis projektu
Boj s daňovými úniky a efektivnější výběr daní je
jednou z priorit vlády České republiky. V souladu
s tímto cílem obsahuje programové prohlášení
vlády závazek zavést účinnou kontrolu tržeb
prostřednictvím on-line systému evidence tržeb.
Zavedení elektronické evidence tržeb má dva
zásadní cíle a to, omezení šedé ekonomiky a
efektivnější výběr daní (zejména daní z příjmů a
DPH) a narovnání tržního prostředí v české
ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých
oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat
těm, kteří řádně neplatí daně.

Kontrolní hlášení je zaváděno jako efektivní
prostředek k odhalení daňových úniků a podvodů.
Jeho cílem a smyslem je umožnit správci daně
získat elektronicky informace o vybraných
transakcích realizovaných plátci a ve spojení s
dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob
(řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně
finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Po
provedené analýze se na tato spojení bude
zaměřovat kontrolní činnost správce daně, tak aby
k odčerpávání finančních prostředků
nedocházelo.
Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila
Česká republika možnost danou směrnicí Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o
společném systému daně z přidané hodnoty, v
platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří
postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude
použit režim přenesení daňové povinnosti.
Daňový subjekt poskytne správci daně
elektronicky správci informaci o realizaci
transakce, která byla uskutečněna v rámci režimu
přenesení daňové povinnosti.

Informační systém pro dohled Přijetím nového zákona o hazardu přistoupí ČR k
nad hazardními hrami
uvolnění trhu s hazardními hami pro právní
subjekty usazené v jiných členských státech EU
nebo EHP. Cílem implementace nového IS je
umožnit monitoring a kontrolu hazardních her v
novém legislativním prostředí. IS bude nástrojem
pro:
a) vymáhání povinností a práv provozovatelů
hazardních her (včetně např. možnosti blokování
neregistrovaných provozovatelů internetových
her);
b) zvýšení daňových výnosů zajištěním
dostupných a spolehlivých dat a informací o
fungování jednotlivých hazardních her a
technických zařízení;
c) podporu a optimalizaci správních řízení;
d) zvýšení ochrany spotřebitelů - uživatelů
hazardních her a prevenci závislostí.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Ano

500 000 000 Kč

600 000 000 Kč ano

ano

ano

MF

SR

Ano

250 000 000 Kč

250 000 000 Kč ne

ano

ano

MF

SR

ano

ano

MF

SR

ano

ano

MF

IROP

Ano

není odhad

120 000 000 Kč

0 Kč ano

180 000 000 Kč ne

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.9 Elektronizace odvětví: eJustice
AKTIVITY

č.
Název projektu

Popis projektu

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

MSp

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

1

ELVISZ

elektronizace agend soudů a státních
zastupitelství

300 000 000 Kč

350 000 000 Kč

0 Kč

2

El. spis

zavedení elektronického spisu

100 000 000 Kč

150 000 000 Kč

0 Kč

3

JURE

4
BIEX - JUSTICE

5
BINT - JUSTICE

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

50 -100 000 000
Kč

250 - 300 000000
Kč
100 - 150 000000
0 Kč
Kč

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

MSp

IROP

MSp

IROP

MSp

OPZ/IROP

Vyhodnocování a měření práce v celé justici

30 000 000 Kč

100 000 000 Kč

0 Kč

30 - 100 000000
0 Kč
Kč

usnadnit získávání informací důležitých pro
rozhodnutí ve věci z jiných agendových
informačních systémů mimo justici

150 000 000 Kč

200 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

150 - 200 000000
Kč

MSp

IROP

usnadnit získávání informací důležitých pro
rozhodnutí ve věci z jiných agendových
informačních systémů uvnitř justice

150 000 000 Kč

200 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

150 - 200 000000
Kč

MSp

IROP

6

BIEXINT - Občan

usnadnit občanu získávání informací z celé Justice
pomocí více nástrojů

50 000 000 Kč

70 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč 50 - 70 000000 Kč

MSp

IROP

7

rozhraní justice

komunikace uvnitř i vně systémů

30 000 000 Kč

50 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč 20 - 40 000000 Kč

MSp

IROP

8

Elektronické doručování
oběma směry

vypořádání komunikace s občanem

20 000 000 Kč

30 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč 20 - 30 000000 Kč

MSp

IROP

9

Elektronický monitorovací
systém (EMS)

50 000 000 Kč

190 000 000 Kč

0 Kč 50-100 000 000 Kč 90-140 000 000 Kč

MSp

IROP

10

Vytvoření informačního systému jako součásti
implementace EMS, který bude mj. zaměřen na
sběr a evaluaci dat a usňadňění komunikace a
přenosu informací mezi zapojenými složkami

Typ projektu

Projektový okruh č:

3.10 Elektronizace odvětví: eProcurement
AKTIVITY

č.
Název projektu
Rozvoj Národní infrastruktury
pro elektornické zadávání
veřejných zakázek II
1

2
3
4
5

Popis projektu

Rozvoj stávajících informačních systémů NIPEZ
směrem k rozšíření o elektronizaci návazných
agend, integrace s výstupy eGovernment,
optimalizace modulů

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Strategický cíl 3 – Zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
nástrojů eGovernmentu
Specifický cíl 3.1 - Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu.

MMR

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

150 000 000 Kč

240 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2015

20 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2016

50 000 000 Kč

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

170 000 000 Kč

Příjemce

MMR

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

IROP

V současné době probíhá na MMR
připomínkování koncepčního materiálu týkající
se rozsahu a s tím spojených nákladů na rozvoj
projektu NIPEZ. Tabulka bude aktualizována po
finálním schválení tohoto materiálu. Hodnoty
uvedené zde jsou prozatím pouze celkové
pracovní odhady.

Projektový okruh č:

č.

1

Modernizace softwarového
nástoje pro vedení evidence
národního archivního dědictví

3
4
5
6
7
8
9

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

AKTIVITY
Národní digitální archiv II

2

3.11 Elektronizace odvětví: eArchivace

Zvýšení stability, kapacity a zejména bezpečnosti
současného řešení NDA. Projekt zahrnuje posílení
stávající infrastruktury NDA o robustnější a
bezpečnější prvky, vytvoření Národního portálu a
rozšíření informačního systému NDA o nové
moduly, zejména o moduly umožňující bezpečnou
komunikaci s původci a dalšími uživateli.

IP SC 3.1: 1. Dobudování architektury
eGovernmentu; zákon č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, § 46, odst. 3, který
definuje povinnosti Národního archivu na úseku
péče o archiválie.

On-line systém pro vedení evidence národního
archivního dědictví všemi povinnými subjekty se
zvláštním přístupem MV jako součást národního
portálu NDA.

zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, §18b,odst. 4, písmeno b)
vedení a zpřístupňování evidence Národního
archivního dědictví,

MV

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

IROP

Individuální

IROP

Individuální

MV, kraje,
obce,
archivy
ad.
40 000 000 Kč

8 000 000 Kč

60 000 000 Kč NE

11 000 000 Kč NE

ANO

ANO

ANO

ANO

MV,
Muzea,
galerie a
další
kulturně
vědecké
instituce

Projektový okruh č:

4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

Publikace open dat o agendách Rozšíření RPP o výkonnostní metriky agend (např.
veřejné moci do PVS
počty rozhodnutí a úkonů ke změně datového
fondu VS) a veřejný přístup k nim prostřednictvím
PVS.
Půjde o implementaci nástrojů pro prezentaci
údajů o agendách orgánů veřejné moci, které
umožní operativní a efektivní využití údajů o
agendách uložených v RPP
Monitor výkonu agend

2

3

4

7
8
9

Popis projektu

Rozvoj otevřených dat
(Implementace vládních
strategií v oblasti otevřených
dat II)

Zpřístupnění dat resortu
Ministerstva kultury v režimu
Open Data (Ministerstvo
kultury)

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu

Konsolidovaná prezentace dat z RPP a dalších
IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
zdrojů. Návrh a realizace nástrojů pro konsolidaci,
eGovernmentu
prezentaci a analýzu údajů z RPP, provozních logů
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
Vytvoření předpokladů pro efektivní publikaci
republiky pro období 2014-2020 Open
otevřených dat jednotlivými OVM. Zejména
Government Partnership ("Partnerství pro
vytvoření standardu pro certifikaci institucí
(OpenData Certificate), rozvoj národního katalogu otevřené vládnutí") a Akční plán pro ČR ze 14.září
2011 EU PSI Directive (Original Directive
otevřených dat, návrh ontologií pro popis dat
2003/98/EC) of 17 November 2003 updated on
Directive 2013/37/EU)
Zajištění zpřístupnění dat resortu Ministerstva
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kultury v režimu Open Data po stránce
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
technologické a právní. Realizace úprav stávajících
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
systémů pro poskytování dat široké veřejnosti.
roku 2020

MV

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

15 000 000 Kč

0 Kč

7 000 000 Kč

8 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

30 000 000 Kč

0 Kč

14 000 000 Kč

16 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

3 500 000 Kč

3 500 000 Kč

MV

OPZ

individuální

500 000 Kč

4 500 000 Kč

MK

IROP

3 000 000 Kč

8 000 000 Kč Ne

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

Projektový okruh č:

5.1. Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné
Garant:
správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend

AKTIVITY

č.
Název projektu
MORIS

1

Rejstřík orgánů veřejné
moci

Popis projektu

Projekt MORIS představuje sadu
generických aplikačních modulů,
které vytváří systémové a
virtualizační prostředí pro
IP - SC 3 "Zvýšení dostupnosti a
umístění a provoz těchto
transparentnosti veřejné správy
jednotlivých modulů jako
prostřednictvím nástrojů
nadstavby ISZR / FAIS. Doplňuje
eGovermentu"
řešení ISZR o nové aplikační
IP - SC 5.1 "Rozšíření, propojení a
moduly referenčního rozhraní
konsolidace datového fontu
ISVS poskytující další
veřejné správy a jeho efektivní a
funkcionality, služby a
bezpečné využívání dle
systémové prostředky
jednotlivých agend
požadované pro efektivní plnění Zákon 111/2009 Sb. o základních
požadavků jiných právních
registrecg, především §7, odst 2
norem, legislativních změn,
b)
nařízení EU a dalších návazných
požadavků jako jsou autorizace a
autentizace FO, výdej
individuálních
hromadných dat,
Rozšíření
RPP oaprocesy

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu,
novela z. 111/2009 o ZR

Jednotná matice
oprávnění

4

Rozšíření RPP o údaje vedené
agendami a oprávnění k těmto
údajům pro orgány veřejné moci
a soukromé subjekty u nichž to
stanovuje zákon. Cílem projektu
Realizace úspor v A113 ICT podpora zjednodušených
Registrace agend a orgánů procesů sběru a výměny dat
veřejné moci pro výkon
v procesech ohlašování a
agendy
oznamování působností OVM;
zefektivnění procesů validace
dat mezi gestory agend (správci
ZR a AIS) RPP
ohledně
přístupůok
Integrace ISoISVS s RPP
Rozšíření
o informace

FINANČNÍ ODHAD
(MAX.)

REALIZACE V ROCE
2015

REALIZACE V ROCE
2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Zdroj
financov
ání

Typ
projektu

120 000 000 Kč

20 000 000 Kč

40 000 000 Kč

60 000 000 Kč

MV

IROP

10 000 000 Kč

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

0 Kč

MV

SR

individuál
ní

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu,
novela z. 111/2009 o ZR

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu,
novela z. 111/2009 o ZR

20 000 000 Kč

5 000 000 Kč

15 000 000 Kč

0 Kč

MV

SR

individuál
ní

9 000 000 Kč

3 000 000 Kč

6 000 000 Kč

0 Kč

MV

SR

individuál
ní

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

30 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

20 000 000 Kč

MV

IROP

individuál
ní

Strukturovaná data
právních předpisů

Rozšíření RPP o strukturované
úložiště právních předpisů a
jejich garantované poskytování v
rámci veřejné správy (využití
infrastruktury RPP pro realizaci
obsahu projektu eSbírka).

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

250 000 000 Kč

0 Kč

50 000 000 Kč

200 000 000 Kč

MV

IROP

individuál
ní

První, druhá a třetí etapa
obměny HW základních
registrů

Vzhledem k ukončení periody
udržitelnosti základních registrů
(nejpozději k 31. 12. 2018) je
nutné plánovat obměnu HW pro
celek a to již v dostatečném
předstihu. Systém Základních
registrů jsou a stále budou
klíčovým systémem a zdrojem
referenčních dat celé veřejné
správy a posléze i zdrojem dat
komerční sféry.

6

7

Rozvoj centrálních služeb
základních registrů

8

Kompozitní služby
veřejné správy

9

Migrace ORACLE z verze
10 na verzi 12 v prostředí
ZR

10

ANO/NE systém –
pozitivní lustrace pro
OVM ale i komerční sféru,
možnost i podle
fotografie.

11

13

40 000 000 Kč

MV

informačních systémech veřejné
správy, tj. doplnění:
• identifikačních údajů
informačních systémů,
• informací o gestorech
informačních systémů,
• informací o způsobu podpory
výkonu agend orgánů veřejné
moci,
• informací o webových službách
poskytovaných informačním
systémem,
• provozních parametrů
informačních systémů.
Vytvoření vazeb mezi popisem
agend a popisem informačních
systému veřejné správy a
aktualizace těchto vazeb.

5

12

FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)

aktualizace výčtu orgánů veřejné
moci a dalších subjektů
přistupujících k údajům ZR a
aktualizaci jejich sdružování do
kategorií.

2

3

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z
IP
(Vazba na strategie/cíle)

Takto koncipovaný systém se
opírá o myšlenku maximální
opakovatelnosti a rozšiřitelnosti
služeb poskytovaných veřejnou
správou pro její okolí i sebe samu
– jedná se de facto o logickou
stavebnici se schopnostmi rychlé
inovace za minimálních nákladů.
Současně tento systém vytváří
základ privátního cloudu veřejné
správy. Jedná se o tvorbu tzv.
sdílených AISů a modulů pro
veřejnou správu i komerční
sféru, která výrazně zvýší
bezpečnost a dostupnost dat, a
zároveň sníží náklady na samotné
provozování a další budování
nových funkcionalit. Jsme si
vědomi toho, že občané se
nebudou aktivně účastnit
elektronické komunikace s
veřejnou správou, pokud
nebudou mít jistotu, že se na
nabízené elektronické služby
mohou plně spolehnout a že
jejich data budou v bezpečí před
různými formami počítačové
trestné činnosti a dalšími
Kompozitní službou se myslí
služba skládající informace z více
informačních systémů do jedné
odpovědi a následné zaslání této
odpovědi příslušnému
oprávněnému tazateli.
Centralizace služeb a zaručení
pravosti dat státem je základem
pro budování eGovernmentu a
sdílených služeb ve státě.

V rámci použitých databází v
systému základních registrů
došlo k ukončení podpory db
verze Oracle 10 a je nutné
přemigrovat systémy a s tím
spojené služby na nové verze
databází. SZR plánuje toto
uskutečnit v rámci uzavřených
maintenance, ale práce spojené
s vlastní migrací, testováním a
projektováním je nutné
financovat mimo tyto rámce.
Vzhledem k financování ZR z
evropských fondů je vhodné
financovat práce spojené s
migracemi také z fondů IROP.

Realizace podle schválení OSČ,
jednotlivé připojené AIS mají
přístup k datům ROB na základě
kterých jsou schopny
zprocesovat ověření platnosti
dokladu na základě předložených
dat. Služba by měla sloužit pro
umožnění stejné kontroly na
straně především komerční sféry.
Komerční sféra nebude dostávat
referenční data, ale odpovědi
typu Ano/Ne (True/False) po
ověření dat předložených
subjektem údajů. Součástí
pilotního preview bude rozhraní
soukromoprávních subjektů

Komerční subjekty v ZR –
poskytnutí dat občanem
pro komerčního
poskytovatele služeb

PŘÍNOS: slíbené benefity
občanovi ohledně uznávání
dat/změn v referenčních datech
na straně komerčního subjektu
(firmy, poskytovatele služeb).

AIS vyhledávací pro
subjekty státu

Přínosem tohoto systému je
• umožnění vyhledávání na
základě neúplných údajů
(například pro potřeby Policie
ČR)
• vydej odkazu na úložku v ISZR
podle zadaných parametrů
dotazu
• vydej odkazu na úložku v ISZR
základě neomezené kombinace
jednotlivých
• vydej odkazu na úložku v ISZR
pro potřeby krizového řízení
• vytvoření fondu statistických
dat pro potřeby obcí (počet
obyvatel v katastru obce atd.)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

310 000 000 Kč

120 000 000 Kč

190 000 000 Kč

SZR

SR

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

120 000 000 Kč

40 000 000 Kč

80 000 000 Kč

SZR

IROP

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

60 000 000 Kč

20 000 000 Kč

40 000 000 Kč

SZR

IROP

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

19 000 000 Kč

15 000 000 Kč

4 000 000 Kč

SZR

SR

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

6 000 000 Kč

4 000 000 Kč

2 000 000 Kč

SZR

IROP

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

23 000 000 Kč

10 000 000 Kč

13 000 000 Kč

SZR

IROP

IP SC 3.1 Dobudování funkčního
rámce eGovernmentu

36 000 000 Kč

20 000 000 Kč

16 000 000 Kč

SZR

IROP

Projektový okruh č:

5.2 Prostorová data a služby
AKTIVITY

č.
Název projektu
Rozvoj a modernizace
Geografického informačního
systému HZS ČR

1

2

Předmětem opatření je zpracování komplexní
analýzy právních předpisů souvisejících s
problematikou tvorby, správy, sdílení,
poskytování a využívání prostorových informací.

GeoInfoStrategie SPC 4.1 Provést komplexní
analýzu stávajících právních předpisů pro
prostorové informace a potřeb jejich změn

Předmětem opatření je identifikovat životní
situace (jak z pohledu klientů VS, tak i z pohledu
OVM), v nichž je vhodné a účelné využívat
prostorové informace a jejichž řešení vyžaduje
využívání služeb informační společnosti v oblasti
prostorových dat, nebo může být využitím
těchto služeb významně usnadněno.

GeoInfoStrategie SPC 1.1 Připravit služby veřejné
správy pro podporu životních situací
využívajících služby informační společnosti v
oblasti prostorových informací

Zpracování analýzy trendů v
oblasti rozvoje informační
společnosti a využití
prostorových informací

Předmětem opatření je analyzovat trendy v
oblasti rozvoje informační společnosti a využití
prostorových informací v různých sektorech.
Opatření má charakter programu, analýza se bude
průběžně opakovat (není jednorázová).

GeoInfoStrategie SPC 1.1 Připravit služby veřejné
správy pro podporu životních situací
využívajících služby informační společnosti v
oblasti prostorových informací

Monitoring uživatelských
potřeb pro rozvoj služeb
veřejné správy

Prvotní zjištění potřeby jednotlivých cílových
skupin uživatelů k získávání podnětů pro rozvoj
datových produktů a služeb. Dále pak
systematické průběžné zjišťování potřeb
jednotlivých cílových skupin uživatelů a získávání
podnětů pro rozvoj služeb VS.

GeoInfoStrategie SPC 1.1 Připravit služby veřejné
správy pro podporu životních situací
využívajících služby informační společnosti v
oblasti prostorových informací

Zvyšování povědomí o
službách informační
společnosti využívajících
prostorová data

Vytvořit a realizovat program marketingu služeb
informační společnosti využívajících prostorová
data pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů.

GeoInfoStrategie SPC 1.1 Připravit služby veřejné
správy pro podporu životních situací
využívajících služby informační společnosti v
oblasti prostorových informací

Zpracování analýzy
inovačního potenciálu tvorby,
správy a využívání
prostorových informací pro
podporu
konkurenceschopnosti

V rámci KS existuje velké množství spravovaných
a udržovaných prostorových dat a informací o
nich. Jsou VS využívána pouze částečně a
nekoordinovaně.
Nikde nejsou souborně popsány existující
databáze prostorových dat nebo informací o
nich, které vznikly za podpory a dotace EU nebo
VS, jsou vedeny KS, využívaných VS i KS. Analýza
musí obsahovat:
- základní popis zdrojů prostorových dat
existujících mimo VS, jejich obsahu a rozsahu,
- na základě vydefinovaných požadavků na
prostorová data (plošný rozsah, udržitelnost,
správa…) vydefinovat skupinu dat a databází pro
detailnější analýzu,
- informace o vzniku a správě těchto dat, jejich
cílových skupin a především o aplikaci v praxi,
jejich využití a dostupnosti pro VS i veřejnost.
Popis využitelnosti pro VS, KS i veřejnost a
případně i jaké by byly dopady při nezačlenění do
NIPI.
Vytvoření souhrnné analýzy současného
využívání prostorových dat KS včetně identifikace
prostorových dat využitelných, v současné době
KS nevyužívaných kvůli jejich neexistenci nebo
nedostupnosti.
Součástí bude analýza dnes využívaných a
potenciálně využitelných prostorových dat VS ze
Zpracování analýzy a návrh variant řešení NGP
jako komplexního webového řešení zpřístupnění
dat a služeb informační společnosti NIPI.
Vzhledem k vazbám na služby informační
společnosti, PVS, Národního geoportálu INSPIRE,
NIPPI a dalších informačních systémů je
potřebné před samotnou realizací NGP zpracovat
studii proveditelnosti včetně doporučení
nejvhodnější varianty k realizaci.

GeoInfoStrategie SPC 1.3 Připravit podmínky pro
služby veřejné správy a služby informační
společnosti v oblasti prostorových informací pro
podporu rozvoje inovativních služeb a produktů
s přidanou hodnotou vytvářených třetími
stranami

Vybudování Národního geoportálu jako součást
národní infrastruktury pro prostorové informace

GeoInfoStrategie SPC 2.6: Vytvořit Národní
geoportál jako jednotné přístupové místo pro
data a služby národní infrastruktury pro
prostorové informace

7

Zpracování analýzy a návrh
variant řešení Národního
Geoportálu (NGP)
8

Vybudování Národního
geoportálu - O12
9

V rámci nového pojetí eGovernmentu se nejen
MV soustřeďuje také na problematiku životních
situací a jejich rozdělení do jednotlivých procesů
a hlavně na to, aby stát vybudoval takové služby
pro klienty, které by jim umožňovaly řešit jejich
životní situace efektivně. V rámci problematiky
životních situací se nabízí poměrně silná vazba
na možné využití prostorových informací, což je
sice v tuto chvíli vzhledem k rozsahu a kvalitě
potřebných údajů jen problematicky
realizovatelné, o to více je třeba se na to
soustředit.

GeoInfoStrategie SPC 1.1 Připravit služby veřejné
správy pro podporu životních situací
využívajících služby informační společnosti v
oblasti prostorových informací

Zpracování analýzy
prostorových informací a
principů jejich správy v
informačních systémech
veřejné správy

Vytvořit evidenci prostorových informací
vznikajících v ISVS s identifikací jejich obsahu,
rozsahu, parametrů kvality a dostupnosti včetně
identifikace způsobů a periody aktualizace.
Součástí popisu prostorových informací je popis
jejich využitelnosti.
Součástí analýzy je identifikace potřeb
jednotlivých agend vůči pro-storovým
informacím (faktická poptávka po prostorových
datech nutných pro výkon VS), která jsou
poskytována VS nebo i KS.
Opatření navazuje na paralelně běžící projekt
Procesní modelování agend a RPP a na
předpokládané analýzy a datové konsolidace jednotlivých OVM.

GeoInfoStrategie SPC 2.2 Definovat architekturu
a technickou regulaci pro fungování národní
infrastruktury pro prostorové informace
umožňující rozvoj a využívání garantovaných
sdílených služeb

Připravit a publikovat klíčové
sady prostorových dat jako
otevřená data

V návaznosti na zpracovanou metodiku pro
publikování prostorových informací ve formě
otevřených dat připravit a publikovat klíčové sady
geodat jako otevřená data.
Zpracovat analýzu podmínek publikování
prostorových dat v režimu otevřených dat a
vytvořit metodiku, jak postupovat pro naplnění
principů směrnice PSI.

GeoInfoStrategie SPC 2.8 Zajistit publikování
vybraných datových sad prostorových dat jako
otevřených dat

V návaznosti na stanovení procesů pro naplnění,
vedení a údržbu NaSaPO je třeba definovat
principy jednoznačné identifikace objektů a to jak
pro potřeby interoperability s AIS,
prostřednictvím kterých je vykonávána editace
objektů, tak pro potřeby konzumace
garantovaných referenčních dat NaSaPO pro
služby eGovernmentu.
Každý prvek a objekt v NaSaPO musí mít svoji
jednoznačnou identifikaci persistentním
identifikátorem známým minimálně pro všechny
IS, jež NaSaPO využívá.
Stejné principy jednoznačné identifikace objektů
musí být zajištěny u garantovaných tematických
prostorových dat, které sdílejí dva a více AIS
prostřednictvím NIPPI. Identifikátory budou
složené a budou vycházet z architektury a
hierarchizace domén pro správu objektů v
příslušných AIS.

GeoInfoStrategie SPC 3.2 Zpracování návrhu
řešení Národní sady prostorových objektů

Vymezit činnosti a služby, které budou
zajišťovány ze strany VS nebo KS, a které souvisejí
s pořizováním, správou a údržbou prostorových
dat NIPI. Připravit podmínky pro vzájemnou
spolupráci mezi VS a KS, které budou pro oba dva
sektory výhodné.
Analyzovat vybrané agendy veřejné správy s
ohledem na potřebu garantovaných
prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnosti.
Vý-chozími podklady pro analýzu jsou závazné
legislativní předpisy, příklady dobré praxe jak na
národní, tak zahraniční úrovni, z minulosti i ze
současné doby (například prováděcí instrukce k
zákonu č. 177/1927 S.z.n. o pozemkovém
katastru a jeho vedení (katastrální zákon), U. S.
National Map nebo produkty Ordnance Survey).
Zohlednit též potřeby připravovaných projektů
ISVS i AIS.
Analýza využije standardy, nařízení a doporučení
mezinárodních organizací (ISO, OGC, WWW atd.),
směrnice EU, standardy NATO a další.

GeoInfoStrategie SPC 1.3 Připravit podmínky pro
služby veřejné správy a služby informační
společnosti v oblasti prostorových informací pro
podporu rozvoje inovativních služeb a produktů
s přidanou hodnotou vytvářených třetími
stranami
GeoInfoStrategie SPC 3.1 Provedení analýzy
požadavků veřejné správy na základní prostorová
data3.1 Provedení analýzy požadavků veřejné
správy na základní prosto-rová data

Předmětem opatření je vytvoření koncepce
technických principů správy a využívání
prostorových informací s respektováním technologických standardů eGovernmentu a konceptu
sdílených služeb. Stěžejní je zaměření na popis
principů ve vrstvách aplikační, technologické a
infrastrukturní.
Zpracování studie proveditelnosti NIPPI jako
prostředku pro integraci IS v modelu sdílených
služeb. Součástí studie proveditelnosti je vytvořit
detailní návrh realizace NIPPI jak po stránce
organizační, kompetenční a procesní, tak po
stránce technologické ve vrstvách komunikační,
infrastrukturní, aplikační. Návrh bude sloužit pro
vlastní realizaci NIPPI, ale také pro návrh úprav
jednotlivých ISVS s NIPPI a také jako vstup pro
zajištění realizace technologické infrastruktury
pro správu základních prostorových dat včetně
nově koncipované NaSaPO. Studie akceptuje
koncept sdílených služeb eGovernmentu.
Součástí studie je analýza nákladů a přínosů.

GeoInfoStrategie SPC 2.2 Definovat architekturu
a technickou regulaci pro fungování ná-rodní
infrastruktury pro prostorové informace
umožňující rozvoj a využívání garantovaných
sdílených služeb

Realizace Národní integrační
platforma pro prostorové
informace (NIPPI)

Vybudování Národní integrační platformy pro
prostorové informace jako součást národní
infrastruktury pro prostorové informace

GeoInfoStrategie SPC 2.4: Vytvořit národní
integrační platformu pro prostorové informace
jako prostředek pro integraci informačních
systémů v modelu sdílených služeb

Rámcové vymezení objektů
NaSaPO včetně referenčních
atributů

Rámcové vymezení typových objektů NaSaPO na
úrovni geografic-kých konceptů, které budou
vedeny ve formě garantovaných dat. V rámci
opatření bude zpracována analýza a návrh
referenčních atributů objektů NaSaPO, které
budou sloužit pro vytváření vazeb z okolních AIS
do NaSaPO. Dále bude součástí analýzy návrh
vztahů a vazeb mezi objekty NaSaPO, které jsou
zásadní pro udržení topologických vlastností
objektů a čistoty dat.
Objekty NaSaPO budou koncipovány jako 3D
objekty.

GeoInfoStrategie SPC 3.2 Zpracování návrhu
řešení Národní sady prostorových objektů

Zpracování studie
proveditelnosti IS NaSaPO

Zajištění zpracování studie proveditelnosti IS
NaSaPO s využitím výstupů koncepce NaSaPO.

GeoInfoStrategie SPC 3.2 Zpracování návrhu
řešení Národní sady prostorových objektů

Zpracování koncepce NaSaPO

Vymezení základních parametrů, vlastností a
ostatních charakteristik pro realizaci, provoz a
využívání NaSaPO. Cílem opatření je zpracování
koncepce řešení, které bude vymezovat základní
parametry, vlastnosti a ostatních charakteristiky
NaSaPO jako zdroje garantovaných dat pro VS.
Dalším cílem opatření je zpracování rámcového
návrhu realizace NaSaPO jako IS, jeho provozu,
využívání a vazeb na AIS a NIPPI. Cílem opatření je
dále zajistit podklady ve formě vstupů pro zadání
studie proveditelnosti NaSaPO a NIPPI.

GeoInfoStrategie SPC 3.2 Zpracování návrhu
řešení Národní sady prostorových objektů

Národní sada prostorových
objektů (NaSaPO)

Vybudování Národní sady prostorových objektů
jako součásti národní infrastruktury pro
prostorové informace

GeoInfoStrategie SPC 2.3: Vytvořit infrastrukturu
nově koncipované správy základních
prostorových dat
GeoInfoStrategie SPC 3.1: Provedení analýzy
požadavků veřejné správy na základní prostorová
data
GeoInfoStrategie SPC 3.2: Zpracování návrhu
řešení Národní sady prostorových objektů
GeoInfoStrategie SPC 3.3: Vytvoření národní
sady prostorových objektů

Zajištění centrální evidence
stávajících a připravovaných
projektů v oblasti
prostorových informací

Realizace procesu centrální evidence stávajících a
připravovaných klíčových projektů v oblasti
prostorových informací ve formě otevřených dat.

GeoInfoStrategie SPC 4.4 Standardizovat obsah a
způsob popisu objektů prostorových dat veřejné
správy a harmonizovat jejich definice a vymezení
v právních předpisech

Zpracování Implementačního
plánu přípravy a spuštění IS
NaSaPO a zajištění toků
prostorových dat do IS
NaSaPO

Zajištění zpracování Implementačního plánu s
využitím výstupů studie proveditelnosti NaSaPO.

GeoInfoStrategie SPC 3.3 Vytvoření Národní sady
prostorových objektů

Rozpracování modelových
případů využití prostorových
informací ve veřejných i
komerčních službách

Analyzovat vybrané rozvojové projekty využívající
prostorová data pro informační podporu řešení
různých životních situací jako doplněk
obdobných analýz současného stavu agend VS
tak, aby byly podchyceny vývojové trendy
přiměřeně komplexně chápaných informačních
potřeb společnosti.
a) Vytvoření národních specifikací dat a služeb,
založených na ČSN EN ISO 19131 Geografická
informace – Specifikace datového produktu a
ČSN EN ISO 19142 Geografická informace —
Webová služba vzhledů
b) Vytvoření národních technických specifikací
služeb
c) Zpracování profilu metadat pro NaSaPO s
využitím stávajících struktur metadatových
doplňkových informací
d) Vytvoření konceptu (modelu) znalostní báze a
metodiky pro naplňování a údržbu tezauru (ve
smyslu informačních technologií), který bude
obsahovat základní pojmy užívané v rámci
Strategie a jejich vazby na ostatní standardy,
normy a legislativní dokumenty.

GeoInfoStrategie SPC 1.2 Pro zajištění služeb
veřejné správy specifikovat nezbytné služby
informační společnosti v oblasti prostorových
informací

Zpracování analýzy datových
sad, metadat a funkčností,
shromáždě-ných v rámci
implementace INSPIRE

Zpracování analýzy limitů implementace směrnice
INSPIRE, jako pod-půrného pilíře a předchůdce
implementace NaSaPO a NIPPI, nalezení
federativního uspořádání mezi INSPIRE, NaSaPO a
NIPPI:
a) Analýza vztažená k platným implementačním
dokumentům a stavu naplnění množin dat
INSPIRE v roce 2016
b) Analýza dopadů předpokládaných změn,
vydaných EK od roku 2017 do 2020

GeoInfoStrategie SPC 4.1 Provést komplexní
analýzu stávajících právních předpisů pro
prostorové informace a potřeb jejich změn

Příprava systému specifických
vzdělávacích aktivit v
souvislosti s technologickým
rozvojem národní
infrastruktury pro prostorové
informace

Pro připravované změny v oblasti správy a využití
prostorových informací je nezbytné zajistit
adekvátní vzdělávání úředníků VS, specialistů
(tvůrců, správců) a koncových uživatelů. Bude
připraven komplex vzdělávacích aktivit zahrnující
akreditované další vzdělávání, e-learning, přípravu
adekvátních vzdělávacích opor a rovněž
podpůrné informační aktivity, informující
uživatele o připravovaných změnách a
možnostech vzdělávání.

GeoInfoStrategie SPC 4.6 Stabilizace a rozvoj
vzdělávání v oblasti správy a využívání
prostorových informací

Realizace systému
vzdělávacích aktivit v oblasti
prostorových in-formací

Provedení základního školení a zajištění
kontinuálního dalšího vzdě-lávání všech
dotčených zaměstnanců VS a specialistů pro
tvorbu a správu prostorových informací. Zajištění
informovanosti, seznámení a školení uživatelů
služeb VS a služeb informační společnosti se
způsobem využití a potenciálem NIPI a služeb
sektoru prostorových informací.

GeoInfoStrategie SPC 4.6 Stabilizace a rozvoj
vzdělávání v oblasti správy a využívání
prostorových informací

Stanovení podmínek pro
odbornou způsobilost pro
udělování certifikace pro
ověřování kvality
prostorových dat

Definice znalostí a dovedností pro postupy
ověřování kvality prosto-rových dat dle ISO
19157 Geographic information – Data quality,
ISO řady 900x a ČSN ISO 8402 Management
jakosti a zabezpečování ja-kosti. Harmonizace
Quality Management System – QMS a jeho implementace do národního prostředí v oboru
zeměměřictví a katastru nemovitostí, geomatiky a
geoinformatiky. Stanovení podmínek složení
státní zkoušky odborné způsobilosti pro
ověřování kvality prostorových dat a udělení
certifikace.

GeoInfoStrategie SPC 4.6 Stabilizace a rozvoj
vzdělávání v oblasti správy a využívání
prostorových informací

Příprava systému
komplexních vzdělávacích
aktivit pro oblast prostorových informací

Vytvoření akreditovaných kurzů dalšího
vzdělávání pro zaměstnance VS i neveřejný a
soukromý sektor pro oblast prostorových
informací. Součástí je také vybudování vhodné
soustavy e-learningu, vzdělávacích opor a rovněž
specialistů pro odbornou pedagogickou činnost
(tutorů), příprava stáží, mentorskou a
koučingovou činnost. Systém musí být prakticky
orientován a zahrnovat i rozvoj netechnických
schopností pracovníků.

GeoInfoStrategie SPC 4.6 Stabilizace a rozvoj
vzdělávání v oblasti správy a využívání
prostorových informací

Vypracování funkčního
modelu financování datového
fondu klíčových prostorových
informací

V rámci opatření bude funkční vzor financování
datového fondu prostorových informací a na ně
navázaných informačních služeb. Tento model
bude aplikován na třídy objektů NaSaPO a
resortní IS založené na prostorových datech.
Model vyžaduje zvládnutí procedur zpracování
specifikaceslužeb
datových
produktů,
Propojení
Portálu
veřejnéiniciování
správy natržních

GeoInfoStrategie SPC 4.2 Připravit nový regulační
rámec pro oblast prostorových informací

11

13

Vypracovat základní metodiku
pro publikování prostorových
informací ve formě
otevřených dat

Definovat principy
jednoznačné identifikace
objektů prostorových dat
nejen pro účely NaSaPO

14

15

Vymezit role VS a KS v oblasti
pořizování, správy a údržby
prostorových dat - O20

Zpracování základní analýzy
požadavků vybraných agend
veřejné správy na využívání
prostorových dat

16

17

Zpracování koncepce
technických principů správy a
využívání pro-storových
informací

Zpracování studie
proveditelnosti Národní
integrační platformy pro
prostorové informace (NIPPI)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Vytvoření národních
technických specifikací služeb
nad prostorovými daty a
metadaty

27

28

29

30

31

32

33

Propojení služeb Portálu
veřejné správy na služby
související s prostorovými
informacemi - O77

GeoInfoStrategie SPC 2.8 Zajistit publikování
vybraných datových sad prostorových dat jako
otevřených dat

36

37

Vytvoření podmínek pro
realizaci služby eGovernment
pro zajištění jednotného
podání žádostí o vyjádření k
existenci sítí technické
infrastruktury a zpětného
náběru a distribuce vyjádření
k žadateli
Zajištění rozvoje a
pokračování perspektivních
projektů správy prostorových
dat a jejich rozvoje - I

Zajištění rozvoje a
pokračování perspektivních
projektů správy prostorových
dat a jejich rozvoje - II

40

služby související s prostorovými informacemi

41

42

Úpravy ISVS pro prostorové informace v kontextu
vytvořených centrálních sdílených služeb
(Národní geoportál, Národní geoportál INSPIRE,
Národní integrační platforma pro prostorové
informace, Katalog pro opendata)

Cílem je stanovení pravidel a parametrů pro
udržení, aktualizaci a další rozvoj existujících
projektů správy prostorových dat VS, včetně
koordinace jejich rozvoje k zamezení duplicit při
jejich pořizování a správě a přizpůsobení procesů
a obsahu požadavkům vyplývajícím ze zajištění
rozvoje NaSaPO a NIPPI, zajištění finančních,
legislativních, technických a dalších podmínek.
Cílem je dosažení harmonizace, unifikace a
interoperability prostorových dat v rámci VS
vyhovující požadavkům vyplývajících z
mezinárodních závazků ČR (členství v EU a
NATO). Zabezpečení dostupnosti věrohodných a
kompatibilních metadat o prostorových datech
za účelem jejich efektivnějšího využívání

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy
IP SC 3.1: 5. Rozšíření, propojení a konsolidace
datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a
bezpečné využívání dle jednotlivých agend

Mapy budoucnosti III posílení kapacit
bezpečnostních složek v
oblasti využívání
prostorových dat pro
prevenci kriminality a
bezpečnost na místní úrovni

Na základě doporučení vycházejícího z pilotního
ověřování a dalších zdrojů pořídit nástroje pro
práci s prostorovými daty (zejména pro analýzu a
predikci) o kriminalitě (trestných činech i
přestupcích) a o dalších kriminogenních
faktorech za účelem zvýšení efektivity v oblasti
prevence kriminality a zajištění bezpečnosti a
veřejného pořádku na místní úrovni. Proškolení
policistů k práci s těmito nástroji. Podpora
samospráv v oblasti výše uvedených aktivit.

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Analýza dostupných
prostorových dat a jejich
implementace v in-formačních
systémech u záchranných
složek, zlepšení využívání
prostorových dat a tvorba
analytických nástrojů nad
těmito daty

Provedení analýzy potřeb prostorových dat u
záchranných složek s ohledem na specifika
činnosti při řešení mimořádných událostí a
následné provedení analýzy dostupných
prostorových dat a jejich zdrojů, jejich vzájemné
provázání a implementace včetně vytvoření
analytických nástrojů nad těmito daty.

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Rozvoj a pokračování aktivit
projektu Digitální mapa
veřejné správy (DMVS 2014+)

Vytvoření podmínek pro využití projektů, které
byly v předcházejícím období kraji již realizovány
v rámci projektu Digitální mapy veřejné správy
(DMVS). V rámci opatření by měl být zejména
proveden návrh využití a transformace
existujících výstupů a procesů vytvořených v
rámci projektů DMVS pro nové podmínky správy
a využívání prostorových dat NaSaPO a rozhraní
NIPPI. Na základě tohoto návrhu by měly být
postupně stávající procesy a technická řešení
Rozšíření obsahu o další základní popř. účelové
územní prvkyna podkladě výsledků úvodních
analýz
Předmětem rozvoje ZABAGED® je s ohledem na
popis problémů současného stavu zajistit
zpřesňování polohopisu vedeného v ZABAGED®.
Pro ex-terní editaci prvků ZABAGED® je třeba
vytvořit rozhraní pro komunikaci s AIS, které
souvisí s dopravou, vodstvem, využitím území
(zemědělské pozemky) a navazujícími procesy
souvisejícími s obnovou katastruálního
nemovitostí operátu.

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Předmětem opatření je konsolidace infrastruktur
prostorových dat (SDI) v resortu dopravy.

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Rozvoj RÚIAN (RÚIAN 2014+)

Rozvoj ZABAGED (ZABAGED
2014+)

45

46

Konsolidace infrastruktur
prostorových dat v resortu
dopravy

47

Vybudování lokálního
spolupracujícího pozemního
segmentu Sentinel (alias
Sentinel CollGS v ČR)

0 Kč

Příjemce

Možný zdroj
financování

110 000 000 Kč

MV-GŘHZS

IROP

Předmětem projektu je vybudování datového
úložiště (mirror site) pro přístup k družicovým
smínkům plynoucích z evropského programu pro
monitoring životního prostředí a bezpečnosti
"Copernicus".

Typ projektu

4 800 000 Kč

5 000 000 kč

4 800 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

4 800 000 Kč

5 000 000 kč

4 800 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

4 000 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

4 000 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

4 000 000 Kč

4 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

7 000 000 Kč

10 000 000

0 Kč

7 000 000 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV do
stanovení
správce NGP

OPZ

Individuální

20 000 000 Kč

100 000 000 Kč

2 000 000 Kč

10 000 000 Kč

30 000 000 Kč

Ústřední orgán

IROP

Individuální

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

4 000 000 Kč

MV

IROP

Individuální

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

MV

IROP

Individuální

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

800 000 Kč

1 000 000 Kč

800 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

5 000 000

Ústřední orgán
(správce
NIPPI)

IROP
(způsobilý
výdaj v IROP)

Individuální

0 Kč

100 000 000 Kč

250 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

100 000 000 Kč

Ústřední orgán
(správce
NIPPI)

IROP

Individuální

1 600 000 Kč

2 000 000 Kč

1 600 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MV do
stanovení
správce
NaSaPo

OPZ

Individuální

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

3 000 000 Kč

Ústřední orgán
(správce
NaSaPO)

OPZ

Individuální

16 000 000 Kč

20 000 000 Kč

6 500 000 Kč

2 000 000 Kč

7 500 000 Kč

MV do
stanovení
správce
NaSaPo

OPZ

Individuální

100 000 000 Kč

5 000 000 000 Kč

2 000 000 Kč

95 000 000 Kč

50 000 000 Kč

Ústřední orgán
(správce
NaSaPO)

IROP

Individuální

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

MV

IROP

Individuální

6 000 000 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

Individuální

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

MŽP

OPZ

Individuální

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

MV

OPZ

Individuální

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

6 000 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

2 400 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

2 400 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

MV

OPZ

Indivivuální

1 800 000 Kč

2 500 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

800000

MV

OPZ

Indivivuální

50 000 000 Kč

100 000 000 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

70 000 000 Kč

MV

IROP

Typový

50 000 000 Kč

200 000 000 Kč

1 000 000 Kč

100 000 000 Kč

Ústřední
orgány, kraje,
obce

IROP

Typový

10 000 000 Kč

15 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

8 000 000 Kč

Ústřední
orgány, kraje,
obce

OPZ

Typový

90 000 000 Kč

135 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

80 000 000 Kč

Ústřední
orgány, kraje,
obce

IROP

Individuální

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy
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0 Kč

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

IP SC 3.1: 5. Rozšíření, propojení a konsolidace
datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a
bezpečné využívání dle jednotlivých agend

Úprava a optimalizace veškerých interních agend
Policie ČR využívajících prostorové informace
(data, služby). Budou tak beze-zbytku nasazeny
výstupy Strategie (data, služby, legislativa) pro
podporu výkonných činností Policie ČR. Bude se
jednat o implementaci opatření přicházejících z
vnějšího prostředí, které Policii ČR buď nařídí
nový legislativní rámec, nebo budou tyto
výsledky pro Policii ČR natolik zajímavé, že je
bude chtít využívat.
Nastavení a optimalizace nových interních
procesů (technic-ké postupy, pravidla, metodiky
a závazné interní akty řízení) Policie ČR sloužících
pro výdej prostorových informací Policie ČR
směrem k ostatním subjektům státní správy a
veřejnosti (nejen odborné fyzické či právnické
osoby, dále jen „veřejnost“)
- Posílení stávajícího materiálně technického
zabezpečení (HW, SW) tak, aby bylo v rámci
Policie ČR vůbec technicky možné naplnit cíle
Strategie a poskytovat nové garantované služby
nejen v rámci Policie ČR ale i ostatním subjektům
státní správy a veřejnosti.
- Posílení personálních kapacit GIS PČR o 4
tabulková místa. Naplnění cílů Strategie (dle
doposud poskytnutých materiálů) v rámci Policie
ČR spektrum činností GIS PČR nezmenší, právě
naopak. Bude třeba zabezpečit provoz nových
Vytvoření a pilotní ověření (v prostředí Policie ČR,
příp. ve spolupráci s obecními policiemi) modelu
pro predikci kriminality (trestných činů i
přestupků) na základě analýzy prostorových dat
a zobrazování těchto výstupů pomocí nástrojů
GIS. Na základě výsledků pilotního ověření
doporučení dalšího postupu.
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110 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2016

GeoInfoStrategie SPC 2.7: Propojení služeb
Portálu veřejné správy na služby související s
prostorovými informacemi

Realizace služby pro zajištění jednotného podání
žádosti o vyjádření k existenci sítí technické
infrastruktury a distribuce vyjádření k žadateli,
v relevantních případech k sekundárnímu
uživateli (stavebnímu úřadu)

Mapy budoucnosti II - využití
prostorových dat pro
vytvoření a ověření modelu
predikce kriminality za účelem
jejímu předcházení a potírání

REALIZACE V
ROCE 2015

GeoInfoStrategie SPC 4.4 Standardizovat obsah a
způsob popisu objektů prostorových dat veřejné
správy a harmonizovat jejich definice a vymezení
v právních předpisech

Implementace a optimalizace
interních procesů Policie ČR
vedou-cích k naplnění cílů
GeoInfoStrategie (využívaných
pro podporu rozhodování při
zabezpečení vnitřní
bezpečnosti a veřejného
pořádku)

39

FINANČNÍ ODHAD
(MAX.)

0 Kč

Vyjádření k existenci sítí (VES)
38

90 000 000 Kč

MV

GeoInfoStrategie SPC 2.4: Vytvořit národní
integrační platformu pro prostorové informace
jako prostředek pro integraci informačních
systémů v modelu sdílených služeb

34

35

FINANČNÍ
ODHAD
(MIN.)

GeoInfoStrategie SPC 2.6 Vytvořit Národní
geoportál jako jednotné přístupové místo pro
data a služby národní infrastruktury pro
prostorové informace

Podpora využití prostorových
informací v životních
situacích - O13

10

12

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3. Projektový záměr je
zároveň v souladu s dokumentem „Strategie GIS
HZS ČR 2014+“

Zpracování analýzy životních
situací ve vztahu k využívání
prostorových informací

5

6

Garant:
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Zpracování komplexní analýzy
stávajících právních předpisů
ve vazbě na prostorové
informace a přehled jejich
změn

3

4

Popis projektu
Rozvoj a modernizace geografického
informačního systému HZS ČR se zaměřením na
optimalizaci zpracování dat v datovém skladu,
zavedení nových funkcionalit, integrace nových
datových zdrojů a zajištění sdílení informací pro
potřeby složek integrovaného záchranného
systému a orgánů krizového řízení. Vybavení HZS
ČR mobilními technickými prostředky, které
zajistí informační podporu a umožní sdílení
informací. Tento projekt navazuje na projekt IS IZS
(jehož součástí je vytvoření GIS pro oblast příjmu
tísňového volání a operačního řízení), zaměřuje
se však (narozdíl od IS IZS) na rozšíření
funkcionalit GIS HZS ČR a na jeho využití mimo
oblast operačního řízení (synergický efekt). Cílem
je vybudovat jednotnou platformu GIS, která
bude sloužit potřebám široké škály subjektů
podílejících se na řešení mimořádných událostí a
krizových stavů, včetné přípravy na ně.

50 000 000 Kč

200 000 000 Kč

1 000 000 Kč

100 000 000 Kč

MV

OPZ

Individuální

20 000 000 Kč

25 000 000 Kč

0 Kč

8 000 000 Kč

12 000 000 Kč

PČR

IROP

individuální

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

PČR, MV,
obecní policie

OPZ

individuální

20 000 000 Kč

100 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

100 000 000 Kč

PČR, MV,
obecní policie

IROP, SR

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

MV, PČR, HZS
ČR

0 Kč

GeoInfoStrategie SPC 3.4: Rozvoj prostorových
dat veřejné správy
GeoInfoStrategie SPC 3.1: Provedení analýzy
požadavků veřejné správy na základní prostorová
data
GeoInfoStrategie SPC 3.4: Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

150 000 000 Kč

200 000 000 Kč

0 Kč

30 000 000 Kč

120 000 000 Kč

kraje

20 000 000 Kč

30 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

33 000 000 Kč

45 000 000 Kč

0 Kč

3 000 000 Kč

30 000 000 Kč

83 000 000 Kč

90 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0

2 000 000 Kč

typový

IROP

Individuální

ČÚZK

SR

Individuální

ČÚZK

IROP

Individuální

80 000 000 Kč

MD

OPD II, IROP a
SR

Individuální

8 000 000 Kč

MD

IROP, SR

Individuální

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Realizace Centrální evidence
pozemních komunikací

48

Centrální evidence
železničních drah (CEŽD)

49

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích předpokládá vytvoření tzv.
Centrální evidence pozemních komunikací (§ 29a
zákona), k jejímu vytvoření ovšem chybí
zpracovat a schválit prováděcí vyhlášku, která
stanoví podrobnosti k rozsahu evidence dat u
jednotlivých kategorií pozemních komunikací.
Vedením CEPK je pověřeno Ředitelství silnic a
dálnic ČR.
Cílem projektu je vytvoření Centrální evidence
železničních drah. Důvodem pro vytvoření této
evidence je potřeba zajistit přehled o stávající
drážní infrastruktuře a o jejím stavu, vlastnících,
specifika-cích, křížení s pozemními
komunikacemi či jinou infrastrukturou aj.
Evidence obdobného charakteru doposud v ČR
neexistuje. Hlavními uživateli budou správci
drážní infrastruktury, IZS, VS aj. Založení evidence
je za stávajících podmínek komplikované, protože
neexistuje povinnost takovýto systém vést (a
spravovat) ani povinnost nestátních vlastníků
drážní infrastruktury informace o vlastní drážní
infrastruktuře předávat.

GeoInfoStrategie SPC 3.5 Doplnit chybějící
datový fond a harmonizovat datový fond
prostorových dat pro účely naplnění národní
sady prostorových objektů
150 000 000 Kč

300 000 000 Kč

0

100 000 000 Kč

200 000 000 Kč

MD

OPD II, SR

Individuální

10 000 000 Kč

50 000 000 Kč

0

0 Kč

50 000 000 Kč

MD

OPD II, IROP,
SR

Individuální

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MZe

SR

Individuální

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

MPO

IROP (je
způsobilým
výdajem v
rámci
projektu)

Individuální

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Příprava novely zákona č. 266/1994 Sb., o
drahách
Základním předpokladem vytvoření CEŽD je
stanovení povinnosti vedení této evidence
zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, který by
stanovil jak povinnost data do evidence předávat,
tak určil jejího správce. Detailní rozpracování
podoby CEŽD by obsahovala vyhláška.
Předpokládaným vedením CEŽD by mělo být
pověřeno SŽDC.
Tvorba strategie rozvoje
infrastruktury pro prostorové
informace v resortu
zemědělství

Analýza současného stavu systémů, dat,
legislativy a infrastruktury napříč resortem
zemědělství. Stanovení vize a cílů strategie
rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
(SDI) v resortu zemědělství. Na základě porovnání
současného stavu a cílů stanovit opatření.
Vypracovat strategii k naplnění těchto opatření.

GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

Studie proveditelnosti
Registru technické
infrastruktury

VS, KS i veřejnost řeší situace, kdy potřebují
garantované informace o vlastnících technické
infrastruktury, lokalitách svých zájmů, případ-ně
o lokalitách existencí svých sítí. Průběhy sítí
technické infrastruk-tury, jejich poloha, ochranná
pásma a možnosti napojení se v čase mění, proto
garanty správnosti těchto informací jsou vždy jen
vlastníci nebo správci technické infrastruktury.
VS, KS a veřejnost by ale měli mít možnost získat
garantovanou informaci, které správce v daném
území oslovit.
Informace o vlastnících technické infrastruktury
pro veřejnost a informace o samotné technické
infrastruktuře pro VS a především krizové řízení
by mělo být hlavním obsahem RTI.
Za podpory MPO vznikla a je provozována
veřejně dostupná databáze Registr správců
technické infrastruktury (RSTI), která je datovým
úložištěm s informacemi o správcích technické
infrastruktury (STI) všech typů (elektřina, plyn,
teplo, vodovody a kanalizace (VaK), elektronické
komunikace, produktovody, veřejné osvětlení a
jiné) včetně jejich územní působnosti. STI si sami
mohou zabezpečeným autorizovaným přístupem
udržovat svoji územní působnost, tj. oblast, kde
zpracovávají žádosti o vyjádření k existenci sítí.
Stavební úřady mají zabezpečený autorizovaný
přístup pro kontrolu a údržbu působnosti STI ve
Registr pasivní infrastruktury (RPI) bude (mimo
jiné) zprostředkovávat celou řadu prostorových
informací o tzv. fyzické infrastruktuře a dohody o
jejím sdílení a přístupu k ní. Vytvoření nového
agendového systému, jehož účelem je efektivní
využívání stávajících dostupných informací o
prvcích pasivní infrastruktury, které budou
veřejně sdíleny a průběžně aktualizovány. V
Nadále rozvíjet a provozovat IS MŽP s důrazem
na trvalou udržitelnost

GeoInfoStrategie SPC 3.5. Doplnit chybějící
datový fond a harmonizovat datový fond prostorových dat pro účely naplnění národní sady
prostorových objektů

50

51

Vybudování Registru pasivní
infrastruktury (RPI)
52

Rozvoj infrastruktury pro
prostorové informace v
resortu Ministerstva
životního prostředí
53

54

Zapojení do mezinárodních
projektů v oblasti
prostorových informací

Mezinárodní spolupráce na řešení
přeshraničních projektů v rámci EU a dále řešení
odborných projektů vzdálených zemí v oblastech
geologie, změny klimatu, ochrany přírody a
monitoringu, agendy na úseku ochrany vod, atd.

Implementace směrnice
INSPIRE

Toto souhrnné opatření zahrnuje aktivity, které
přímo vyplývají z požadavků směrnice INSPIRE a
dosud nebyly řešeny, nebo se je nepodařilo
vyřešit, dále aktivity, které podporují
implementaci Směrnice INSPIRE a aktivity, které
Směrnice INSPIRE zmiňuje jako možné, nejsou po
členských státech vyžadovány, ale bylo by
vhodné je zajistit.
- Rozvoj a provoz Národního geoportálu INSPIRE
(NGI) jako jedné ze součástí NIPI, který tuto
infrastrukturu podporuje v oblasti datové,
oblasti státem zpřístupňovaných služeb, a
zároveň naplňuje specifické požadavky evropské
legislativy. Zpřístupnit NGI prostřednictvím PVS.
- Certifikace dat spadajících pod směrnici
INSPIRE. Vytvořit sou-bor kritérií nebo požadavků
a kontrolní mechanismus, který by uživatelům
dat garantoval, že jimi užívaná data NaSaPO nebo
prostorová data podle INSPIRE jsou
poskytovatelem garantována jako správná. Dnes
existuje např. pro data RÚIAN.
- Sdílení dat INSPIRE podle jednotné licenční
politiky. Zákon 123/1998 Sb. povinujeukládá
poskytovatelei zpřístupňováním prostorových
dat na základě licenčních smluv. Souvisejícími
naří-zeními Komise (EUS) č. 268/2010 pak určuje
termín pro doručení dat a služeb vyžádaných
orgány a institucemi EU (20 dní od po-dání
Rozvoj a provoz Geoportálu MŽP jako jedné ze
součástí NIPI, který tuto infrastrukturu
podporuje v oblasti datové, oblasti státem zpřístupňovaných služeb, a zároveň naplňuje
specifické požadavky ev-ropské legislativy.
Zajišťovat datovou a mapovou podporu
Geoportálu MŽP pro PVS s návazností na ostatní
resorty a instituce.
Podpora tvorby nových datových sad pro
podporu politik a strategií v oblasti životního
prostředí a nástrojů pro prostorové analýzy v
oblasti životního prostředí (podpora a údržba
prostorových dat jednotlivých resortních
organizací). Trvalé zajištění technologií pro
zpracování těchto agend.

55

Rozvoj geoportálu MŽP

56

Vybudování analytických a
technologických nástrojů pro
životní prostředí
57

Dobudování, rozvoj a provoz
informačního systému Archiv
Geoportál

GeoInfoStrategie SPC 1.3 Připravit podmínky pro
služby veřejné správy a služby informační
společnosti v oblasti prostorových informací pro
podporu rozvoje inovativních služeb a produktů
s přidanou hodnotou vytvářených třetími
stranami
GeoInfoStrategie SPC 1.2 Pro zajištění služeb
veřejné správy specifikovat nezbytné služby
informační společnosti v oblasti prostorových
informací

Rozvoj a provoz Informačního
systému statistiky a
reportingu (IS-SaR)

Nadále rozvíjet a provozovat ISSaR

Zajištění správy a rozvoje
Vojenského informačního
systému o území (VISÚ) pro
potřeby obrany státu - O70

Udržení a rozvoj systému pořizování a
zpracování prostorových informací o území,
tvorby a správy prostorových dat a služeb pro
potřeby obrany státu a ostatních složek
bezpečnostního systému státu. Zefektivnění
správy prostorových dat a mapových děl,
zajištění jejich unifikace, harmonizace,
interoperability a efektivního sdílení na národní a
mezinárodní úrovni, včetně rozvoje meziresortní
a mezinárodní spolupráce.

GeoInfoStrategie SPC 1.3 Připravit podmínky pro
služby veřejné správy a služby informační
společnosti v oblasti prostorových informací pro
podporu rozvoje inovativních služeb a produktů
s přidanou hodnotou vytvářených třetími
stranami
GeoInfoStrategie SPC 3.4 Rozvoj prostorových
dat veřejné správy

40 000 000 Kč

160 000 000 Kč

MPO

IROP

Individuální

70 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

40 000 000 Kč

MŽP

IROP

Individuální

2 500 000 Kč

2 700 000 Kč

0 Kč

500 000 Kč

2 000 000 Kč

MŽP

OPZ

Individuální

55 000 000 Kč

65 000 000 Kč

7 400 000 Kč

33 600 000 Kč

14 000 000 Kč

MŽP

IROP

Individuální

0 Kč

MŽP

IROP

Individuální

0 Kč

MŽP

IROP

Individuální

0 Kč

MŽP

0 Kč

MŽP

120 000 000 Kč

Příprava vstupních analýz k
Registru bytů

Zpracování analýzy k přípravě návrhu koncepce
registru bytů, jako základního zdroje údajů o
identifikaci, prostorové lokalizaci a klíčových
vlastnostech bytového fondu ČR pro agendy
veřejné správy, ve vazbě na systém základních
registrů veřejné správy.

GeoInfoStrategie SPC 3.5 Doplnit chybějící
datový fond a harmonizovat datový fond
prostorových dat pro účely naplnění národní
sady prostorových objektů

Zkvalitňování a další rozvoj
datového fondu

Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu
prostorových dat pro jejich využívání veřejnou
správou a celou společností

IP SC 3.1: 5. Rozšíření, propojení a konsolidace
datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a
bezpečné využívání dle jednotlivých agend
GeoInfoStrategie SPC 3.4: Rozvoj prostorových
dat veřejné správy
GeoInfoStrategie SPC 3.5: Doplnit chybějící
datový fond a harmonizovat datový fond
prostorových dat pro účely naplnění národní
sady prostorových objektů

Rozvoj a integrace GISů do
národní infrastruktury pro
prostorové informace

Úpravy ISVS pro prostorové informace v kontextu
vytvořených centrálních sdílených služeb
(Národní geoportál, Národní geoportál INSPIRE,
Národní integrační platforma pro prostorové
informace, Katalog pro opendata)

GeoInfoStrategie SPC 2.5: Integrovat informační
systémy spravující či využívající prostorové
informace prostřednictvím sdílených služeb na
národní integrační platformu pro prostorové
informace

61

0 Kč

50 000 000 Kč

GeoInfoStrategie SPC 1.2 Pro zajištění služeb
veřejné správy specifikovat nezbytné služby
informační společnosti v oblasti prostorových
informací

GeoInfoStrategie SPC 2.1 Připravit služby
informační společnosti v oblasti prostorových
dat pro využívání veřejnou správou a třetími
stranami

60

150 000 000 Kč

GeoInfoStrategie SPC 1.2 Pro zajištění služeb
veřejné správy specifikovat nezbytné služby
informační společnosti v oblasti prostorových
informací

Vytvoření rozsáhlého archivu garantovaných
prostorových dat. Geografická data budou
ukládána podle datového typu a charakteru, i v
časových řadách pro rozšíření možností. Bude
vytvořen optimalizovaný procesní model pro
publikování, ukládání a vyskladňování dat s
ohledem na uplatňování principů eGovernmentu.
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59

GeoInfoStrategie SPC 3.4. Rozvoj prostorových
dat veřejné správy
Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
nástrojů eGovernmentu. IP - Dobudování
eGovernmentu a Realizace systému elektronické
identifikace, autentizace a autorizace a dalších
služeb vytvářejících důvěru
GeoInfoStrategie SPC 1.3 Připravit podmínky pro
služby veřejné správy a služby informační
společnosti v oblasti prostorových informací pro
podporu rozvoje inovativních služeb a produktů
s přidanou hodnotou vytvářených třetími
stranami

200 000 000 Kč

150 000 000 Kč

20 000 000 Kč

20 000 000 Kč

80 000 000 Kč

Individuální

Individuální

MO

SR

Individuální

ČSÚ

OPZ

Typový

Typový

0

62

63

200 000 000 Kč

1 000 000 000 Kč

2 000 000 Kč

100 000 000 Kč

500 000 000 Kč

MV a další
Ústřední
orgány, kraje,
obce

IROP

200 000 000 Kč

500 000 000 Kč

0 Kč

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

MV a další
Ústřední
orgány, kraje,
obce

IROP

Projektový okruh č:

6.1 Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra)
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

2

3

4

5

Obnova switchů (Národní
divadlo)

Nový SERVER pro zajištění IT
fungování organizace
(Muzeum romské kultury)
Modernizace komunikační
infrastruktury celostátních
útvarů PČR a MV ČR
Modernizace komunikační
infrastruktury Krajských
ředitelství policie ČR (12x)

Popis projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

Nahrazení stávajících switchů, které již jsou na
pokraji své životnosti.

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
roku 2020
Je třeba dobudovat IT zázemí pomocí
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
serverového uložiště.
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
roku 2020
Vytvoření robustní, vysoce dostupné a spolehlivé Implementační plán k strategickému cíli č. 3
komunikační infrastruktury pro řešení datových a Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné
hlasových služeb, přechod na IP telefonii
správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
Vytvoření robustní, vysoce dostupné a spolehlivé
komunikační infrastruktury pro řešení datových a Implementační plán k strategickému cíli č. 3
hlasových služeb, struktirované kabeláže v
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné
prostorách PČR, přechod na IP telefonii
správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

Modernizace komunikační
infrastruktury HZS

Vytvoření robustní, vysoce dostupné a spolehlivé
Implementační plán k strategickému cíli č. 3
komunikační infrastruktury pro řešení datových a
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné
hlasových služeb
správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

Jednotný systém varování,
vyrozumívání a informování

Zajištění informování obyvatelstva verbálnimí
infromacemi a on-line mluveným slovem v
oblastech možných úniku nebezpečných látek a
při vzniku záplav, zabezpečení přenosu dat od
sirén(jejich provozuschopnost) a pro sběr dat od
čidel moniturující stav škodliven a stav vodních
hladin.

6

Zajištění bezpečnosti a
dostatečné kapacity datové
sítě HZS ČR
7

Investice do infrastruktury vysokorychlostních
datových sítí HZS ČR včetně zakončení a připojení
do stávající struktury a aplikace dohledových
nástrojů propojujících jednotlivé úrovně HZS ČR.
Tento projekt má za cíl zajistit optimální a
bezpečnou datovou konektivitu u HZS ČR, která je
nezbytná pro zavádění nových informačních
systémů a rozvoj těch stávajících pro potřeby HZS
ČR.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3. Zák. č. 239/2000 Sb., o IZS
a o změně některých dalších zákonů

Garant:

MV

FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)

FINANČNÍ ODHAD
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

Typ projektu

0 Kč

4 700 000 Kč

0 Kč

MK

IROP

70 000 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

0 Kč

0 Kč

MK

IROP

320 000 000 Kč

0 Kč

64 000 000 Kč

256 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

1 758 413 900 Kč

0 Kč

355 225 000 Kč

1 403 188 900 Kč

MV

IROP

individuální

186 800 000 Kč

0 Kč

86 800 000 Kč

100 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

190 000 000 Kč

205 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

205 000 000 Kč

MVGŘHZS

IROP

40 000 000 Kč

80 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

80 000 000 Kč

MVGŘHZS

IROP

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

8

1 000 000 000 Kč

1 000 000 000 Kč

ano

9

Datové úložiště KŘP
Královehradeckého kraje

Modernizace datového úložiště pro Odbor
Strategický rámec rozvoje VS ČR pro období 2014 analytiky SKPV KŘP Královehradeckého kraje pro
2020 - IP č. 3 (aktivita č. 5)
boj proti kyberkriminalitě.

2 925 000 Kč

2 925 000 Kč

ano

Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
roku 2020

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Infrastrukturní zajištění bezpečného a
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
jednotného dlouhodobého úložiště digitálních dat
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
kulturního obsahu resortu Ministerstva kultury +
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
řešení v oblasti Big Data
roku 2020

230 000 000 Kč

250 000 000 Kč

0 Kč

70 000 000 Kč

80 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

Centrální datové centrum + záložní lokalita, spoje,
provozní datová úložiště, virtualizační HW + SW
Rozvoj datového centra a
Kompetenčního Centra ICT
služeb směrem k privátnímu
cloudu a sdíleným ICT službám
rezortu MK
Rozšíření datového úložiště
KŘP včetně zajištění replikace a
Zajištění bezpečného robustního systému
Strategický rámec rozvoje VS ČR pro období 2014 13
zálohování dat – KŘP Vysočina
ukládání dat s vysokovou dostupností
2020 - IP č. 3 (aktivita č. 5)
12

Možný
zdroj
financován
í

4 700 000 Kč

zkonsolidování informačního prostředíPolicie ČR,
kdy nyní je fakticky využíváno 72 oddělených
databází, kde jsou vedeny informace, které se
Strategický rámec rozvoje VS ČR pro období 2014 mnohdy dublují, jejich využití není efektivní, kdy
2020 - IP č. 3 (aktivita č. 6)
cílem je vedení informačního prostředí objektově.
Jedná se podobný princip, na kterém fungují
základní registry, kde je zajištěn sdílený přístup.

Resortní datové centrum
dlouhodobého uchovávání dat
11 kulturního obsahu
(Ministerstvo kultury)

Příjemce

3 776 160 Kč

Sjednocení informační
databáze u Policie ČR

Rozšíření kapacity provozního Rozšíření datového centra NFA v souvislosti s
a zálohového uložiště (Národní digitalizací audiovizuálních sbírek NFA a dalších
filmový archiv)
příspěvkových organizací rezortu MK (součást
10
centrálního digitalizačního centra národního
významu pro audiovizuální obsah při NFA)

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

SC 3.2
IROP

inveštiční

PČR

ISF

investiční

10 000 000 Kč

MK

IROP

40 000 000 Kč

210 000 000 Kč

MK

IROP

75 000 000 Kč

0 Kč

MK

ano

ano

PČR

ISF

investiční

Projektový okruh č:

6.2 Bezpečnost a krizové řízení (Rozvoj
infrastruktury IZS, kamerových systémů,
monitoringu, varovných systémů)
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

Komplexní modernizace a
Zvýšení pokrytí signálem sítě Pegas z cca 80 % na
dostavba radiokomunikační sítě cca 92 % území ČR výstavbou cca 30 nových
Pegas (KMD PEGAS)
základnových stanic (vysílačů). Zajištění
kybernetické bezpečnosti sítě Pegas současně se
zvýšením její kapacity pro hlasové a datové
komunikace přechodem na moderní komunikační
protokol IP. Zajištění energetické bezpečnosti sítě
Pegas. Prostupová brána do jiných
radiokomunikačních sítí v ČR a v zahraničí.
Minimální finanční odhad představuje náklady na
první, minimalistický projekt, v případě realizace
projektu po několika částech.
Koncová zařízení rádiové sítě
HZS ČR a součinnosti v IZS
umožňující efektivnější využití
rádiového spektra

2

Modernizace fixní telefonie
HZS ČR

3

Úpravy radiokomunikačních
zařízení v tunelech v souvislosti
s evropskou harmonizací
kmitočtových pásem

4

6

7

8

Popis projektu

Vybavení HZS ČR moderními rádiovými zařízeními
s důrazem na zvýšení bezpečnosti a
akceschopnosti jednotek při efektivnějším využití
rádiového spektra. Předmětem projektu bude
především pořízení nových radiostanic schopných
hybridního provozu ve stávající analogové rádiové
síti a v rádiové síti standardu DMR. Přechod na
digitální rádiový přenos bude znamenat
hospodárnější využití rádiového spektra.
Radiostanice standardu DMR jsou vybaveny
širokým rozsahem funkcionalit, které jsou
nezbytné pro zajištění efektivní rádiové
komunikace u HZS ČR.
Zajištění modernizace telefonního systému u HZS
ČR s cílem zajistit bezpečné a spolehlivé
telekomunikační spojení pro HZS ČR nezávislé na
mobilní telefonii. Díky tomuto projektu získá HZS
ČR nové funkcionality (SIP připojení k JTS, podpora
nových telefonních přístrojů, navýšení
systémových limitů, možnost nasazení IP DECT
infrastruktury a další).
Předmětem projektu jsou nezbytné úpravy
radiokomunikačních zařízení v tunelech a jim
podobných stavbách, které slouží pro zajištění
zásahu jednotek požární ochrany a složek IZS,
které je nutno realizovat v souvislosti s evropskou
harmonizací kmitočtových pásem a z toho
vyplývajícího přeladění rádiové sítě HZS ČR a
součinnosti v IZS. Žadatelem o dotaci by v tomto
případě byly státní organizace a organizace
zřizované městy jako například (Správa železniční
dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic,
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a další).
MV-GŘ HZS ČR by v tomto projektu vystupoval
jako koordinátor (bez finanční spoluúčasti).

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)

Zvýšení kapacity a bezpečnosti Modernizace infrastruktury rádiového systému,
infrastruktury rádiové sítě HZS který zabezpečuje nezbytné komunikační prostředí
ČR a součinností v IZS
pro převážnou část komunikace mezi operačními
středisky HZS ČR a jednotkami požární ochrany
ostatních zřizovatelů, zařazenými v plošném
pokrytí silami a prostředky. Tento projekt směřuje
k postupné digitalizaci rádiového prostředí u HZS
ČR, což sebou přináší nezbytné navýšení kapacit
komunikačních prostředí, zvýšení bezpečnosti
rádiové komunikace a zároveň implementaci
nových funkcionalit, zejména v oblasti datových
přenosů.

FINANČNÍ ODHAD
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

MV

IROP

individuální

Implementační plán ke strategickému cíli č. 3
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu.
Plán činnosti Bezpečnostní rady státu.
Národní schengenský plán, úkol 5/64.
462 000 000 Kč

1 140 000 000 Kč

0 Kč

115 000 000 Kč

1 025 000 000 Kč

160 000 000 Kč

180 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

180 000 000 Kč

MV-GŘHZS

IROP

20 000 000 Kč

30 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

30 000 000 Kč

MV-GŘHZS

IROP

15 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

vlastníci
objektů

IROP

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

Inteligentní dohledový IS aplikovaný pro všechny
organizační jednostky VS CŘ, integrace s ostatními
informačními systémy VS ČR, dosažení datové
kompatibility všech zabezpečovacích systémů VS
ČR, zvýšení míry elektronizace bezpečnostního
Strategický rámec rozvoje VS ČR pro období 2014 propojení organizačních jednotek VS, IS
1,5 mld Kč.
2020 - IP č. 3
umožňujicí napojení na další varovné systémy ČR
včetně napojení na IS integrovaného záchranného
systému ČR, připravenost systému poskytovat
analýzy a přehledy ostatním informačním
systémům veřejné správy

Dohledový systém Vězeňské
služby ČR pro zvýšení
bezpečnosti
Koncová zařízení PEGAS s vyšší Vybavení HZS ČR ručními terminály (včetně
užitnou hodnotou
příslušenství), které disponují výrazně lepšími
parametry a jsou vybaveny novými
funkcionalitami a tedy splňují současné uživatelské
požadavky a tím přispívají ke zvýšení bezpečnosti a
spolehlivosti při řešení mimořádných událostí.
Tento projekt navazuje na projekt "Zajištění
efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro
řešení mimořádných událostí", který řeší dodávku
vozidlových a dispečerských terminálů, převodníků
AD/DA a nezávislých digitálních opakovačů
(synergický efekt).

MV

1,5 mld Kč

Vězeňská
služba ČR

ano

IROP

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3.
190 000 000 Kč

220 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

220 000 000 Kč

MV-GŘHZS

IROP

30 000 000 Kč

50 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

50 000 000 Kč

MV-GŘHZS

IROP

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+ IP č.3.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

Projektový okruh č:

6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury
AKTIVITY

č.
Název projektu
Virtualizace desktopových
počítačů v prostředí MZV

1

Popis projektu
Změna infrastruktury koncových stanic, aby byla
umožněna efektivní a transparentní celoplošná
centralizovaná správa a taktéž optimálnější a
efektivnější práci z různých lokalit a to při
zachování principu zvýšené kybernetické
bezpečnosti. Nasazení VDI v prostředí MZV se
navrhuje uskutečnit ve dvou fázích. V první fázi by
bylo nasazeno v ústředí v sítích MZV-I a MZV-V. Ve
druhé fázi by pak bylo rozšířeno celosvětově na
všechny zastupitelské úřady.

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

MV

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

detailní analýza
IP 2c k SC 3.2

37 000 000 Kč

200 000 000 Kč

max. 2 mil. Kč financováno z
OPLZZ

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Realizace a
implementace
finálního řešení
pro první
fáziprojektu

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

MZV

IROP

Typ projektu

37 mil. Kč

2
3
4
5
6
7
8
9
10

* 10.6.2015 MV: Do karty Sdílitelné služby technologické infrastruktury se nebude na téma "G-Cloud" psát zatím žádný projekt, MV je v základním výzkumu z hlediska naplnění požadavků zákona o veřejných zakázkách, konkrétní projekt bude doplněn během let 2016 - 2017.

Projektový okruh č:

7. Kybernetická bezpečnost
AKTIVITY

č.
Název projektu

Popis projektu

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

NBÚ

FINANČNÍ
ODHAD
(MIN.)

FINANČNÍ
ODHAD
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financová
ní

Monitorovací systém
kybernetických událostí ve
vybraných informačních
systémech veřejné správy

Informační systémy veřejné správy (ISVS) mají z
hlediska kybernetické bezpečnosti různou úroveň
zabezpečení. Skutečně důležité systémy ISVS jsou
určovány Národním bezpečnostním úřadem jako
prvky Kritické informační infrastruktury (KIT) nebo
Významné informační systémy (VIS). Pro chod
státu a společnosti je nezbytné jejich bezchybné
fungování v podobě zajištění důvěrnosti, integrity
a dostupnosti jejich dat. Cíl projektu: zajistit
průběžný monitoring a vyhodnocování
kybernetických hrozeb ve vybraných
informačních systémech veřejné správy (ISVS).
Prostředky k dosažení cíle: fyzické rozmístění
prvků sledování síťového provozu ve vybraných
systémech ISVS, jejich propojení a následné
spuštění systému monitorování kybernetických
událostí včetně softwarového vybavení a
potřebných výpočetních a úložných kapacit
včetně zálohování.

IP - Strategický cíl 3 "Zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
nástrojů eGovermentu" IP - hlavní aktivity:
6.Dobudování infrastruktury a úložišť
informačních a komunikačních systémů veřejné
správy a eGovermentu - 6.2 Bezpečnost a krizové
řízení (Rozvoj infrastruktury IZS, kamerových
systémů, monitoringu, varovných systémů),
7.Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS - 7.
Kybernetická bezpečnost

35 000 000 Kč

45 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

35 000 000 Kč

NBÚ

IROP

2

Zvýšení bezpečnosti ICT
infrastruktury Národního
centra kybernetické
bezpečnosti a Národního
bezpečnostního úřadu

Pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti
dat systémů veřejné správy (ISVS) musí mít
vysokou úroveň ICT zabezpečení samotné
Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které
je na úrovni IT systémů integrální součástí
Národního bezpečnostního úřadu. Cíl projektu:
zajistit vysokou úroveň bezpečnosti NCKB/NBÚ
na hranici infrastruktury formou řízení přesně
definovaných přístupových pravidel, na kterou
budou navazovat technologie s aktivní
ochranou. Aktivní ochrana bude po vyhodnocení
anomálií a definování hrozeb v provozovaném
prostředí spočívat v automatické změně úrovně
přístupu ke službám, které mají zásadní provozní
význam pro procesy NCKB.

IP - Strategický cíl 3 "Zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
nástrojů eGovermentu" IP - hlavní aktivity:
6.Dobudování infrastruktury a úložišť
informačních a komunikačních systémů veřejné
správy a eGovermentu - 6.2 Bezpečnost a krizové
řízení (Rozvoj infrastruktury IZS, kamerových
systémů, monitoringu, varovných systémů),
7.Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS - 7.
Kybernetická bezpečnost

10 000 000 Kč

15 000 000 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

NBÚ

IROP

3

Obnova bezpečnostních prvků Nahrazení stávajících bezpečnostních prvků, které
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
(Národní divadlo)
již jsou na pokraji své životnosti, novými.
kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
roku 2020

728 000 Kč

800 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

0 Kč

MK

IROP

MZd

IROP

1

Cílem projektu je realizace činností vyplývající ze
Zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a
příslušných prováděcích předpisů. Pro zajištění
kybernetické bezpečnosti bude podporován vznik
a vybavení pro ochranu infrastruktury IKT a
zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat
veřejné správy v souladu se standardy
kybernetické bezpečnosti. Cílem je zejména
zavedení řízení bezpečnosti resortu zdravotnictví.

4

Kybernetická bezpečnost v
resortu zdravotnictví a
komunikační infrastruktura

5

Kompetní a komplexní popis ICT resortu MV
Výběr vhodného IS pro kontinální a kompetní
Sjednocení provozních dat ICT popis ICT resortu MV
resortu MV pro realizaci
Vytvoření kompetního a komplexní popisu ICT
kyberbezpečnosti
resortu MV v rámci příslušného IS - model ICT
Konzistentní integrace modelu ICT na primární IS
MV

6

Zajištění požadavků ZoKB ISDS Zajištění kritérií systému ISDS a PVS z pohledu
/ PVS
ZKB

7

Zajištění požadavků ZoKB
kritické a významné IS
MV(vyjma Czech Point a
SIDS/PVS)

Zajištění kritérií kritických a významných IS z
pohledu ZoKB v resortu MV

8

Implementace požadavků
ZoKB v rámci resortu MV

Implementace požadavků a splnění požadavků
ZoKB konsolidovaně a jednotně do prostředi a v
prostředí celého resortu MV
Cerifikace MV dle požadavků ISO 27001

- Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+
- DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ 2014–2020
- Digitální Česko

Vytvoření bezpečnostní dokumentace a nastavení
organizačních a technických podmínek nutných
pro bezpečnou činnost NDA při zachování
maximální možné dostupnosti jeho služeb a dat,
plně vyhovujících zákonu o kybernetické
bezpečnosti.

IP SC 3.1: 1. Dobudování architektury
eGovernmentu; Projekt úzce souvisí s projektem
Národní digitální archiv II a významně přispívá k
naplnění povinností Národního archivu, zejména
povinností daných § 46, odst. 3, zákona č.
499/2004 Sb.

Zajištění kybernetické
bezpečnosti NDA
9

- Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+
- DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ 2014–2020
- Digitální Česko

- Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+
- DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ 2014–2020
- Digitální Česko
- Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
republiky 2014+
- DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ 2014–2020
- Digitální Česko

Komplexní řešení resortu Ministerstva kultury pro
Státní kulturní politika, Strategie digitalizace
implementaci požadavků dle zákona č. 181/2014. kulturního obsahu na léta 2013 - 2020, Strategie
ICT MK, Integrovaná strategie podpory kultury do
roku 2020
Kybernetická bezpečnost
Aplikace systémů (včetně zálohovacích), prvků,
komunikačních a informačních zpracování dokumentací zajišťujících ochranu a
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České
systémů HZS ČR
bezpečnost stávajících komunikačních a
republiky 2014+ IP č.3. Projektový záměr je
informačních systémů HZS ČR. Cílem tohoto
zároveň v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o
projektu je zvýšení bezpečnosti komunikačních a
kybernetické bezpečnosti a strategiím s ním
11
informačních systémů HZS ČR především s
souvisejícím jako například „Bezpečnostní
ohledem na narůstající množství hrozeb v
strategie České republiky z roku 2011“ a
kybernetickém prostoru. Tento projekt bude v
„Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti
souladu se zákonem č 181/2014 Sb. o
České republiky na období 2012 - 2015“.
kybernetické bezpečnosti.
10

Resortní řešení pro oblast
kybernetické bezpečnosti
(Ministerstvo kultury)

Číslo cíle: 4.1.2

200 mil.

250 mil.

ANO

ANO

Typ projektu

120 000 000 Kč

160 000 000 Kč

50 000 000 Kč

50 000 000 Kč

40 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

60 000 000 Kč

80 000 000 Kč

0 Kč

40 000 000 Kč

40 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

50 000 000 Kč

90 000 000 Kč

30 000 000 Kč

20 000 000 Kč

20 000 000 Kč

MV

IROP

individuální

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

2 500 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

MV

OPZ

individuální

ANO

ANO

MV NDA

IROP

individuální

8 000 000 Kč

12 000 000 Kč NE

180 000 000 Kč

200 000 000 Kč

0 Kč

80 000 000 Kč

120 000 000 Kč

MK

22 000 000 Kč

25 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

25 000 000 Kč

MV-GŘ
HZS

)

IROP

IROP

Projektový okruh č:

8.1.Elektronická identita
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

Zvýšení dostupnosti ISDS/PVS a PVS nedisponuje druhou, geograficky oddělenou
rozšíření testovacího prostředí instancí. Zároveň infrastruktura neobsahuje
pro potřeby PVS
testovací prostředí, na kterém by si dodavatelé
externích aplikací mohli zkoušet funkčnost
napojení na služby PVS. Cílem projektu bude
doplnit tyto chybějící architektonické prvky.
Propojení JIP CzP s ISoSS

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Popis projektu

Centrála platných
kvalifikovaných certifikátů a
ověřování důvěryhodnosti el.
dokumentů
Realizace národního systému
elektronické identifikace

Integrace ISVS s národním
systémem elektronické
identifikace a podpora
důvěryhodné identity
pocházející z členských států
EU.

Předpokládáme, že v další fázi rozvoje
Informačního systému o státní službě bude nutné
zajistit přímé propojení uživtatelských identit
státních úředníků v JIP s jejich účty v ISSS.

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

MV

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

IP SC 3.1: 1. Dobudování architektury
eGovernmentu

30 000 000 Kč

40 000 000 Kč NE

NE

ANO

MV

IROP

Individuální

IP SC 3.1: 1. Dobudování architektury
eGovernmentu

12 000 000 Kč

15 000 000 Kč NE

NE

ANO

MV

IROP

Individuální

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč NE

ANO

ANO

MV

IROP

Individuální

Aplikace, která by sloužila ověření platnosti
certifikátů, ověření oproti seznamu zneplatněných
IP SC 3.1: 1. Dobudování architektury
certifikátů (CRL) v rámci ČR a EU. Dále by
eGovernmentu
ověřovala platnost a důvěryhodnost
elektronických dokumentů.
Poskytování centrálních služeb elektronické
IP 3.1 Dobudování funkčního rámce
identity
eGovernmentu

0 Kč NE

v závislosti na
příjímání impl, leg.
Prováděcí akty
eIDAS

MV

IROP

Individuální

0 Kč NE

v závislosti na
příjímání impl, leg.
Prováděcí akty
eIDAS

ÚSÚ,
kraje,
obce

IROP

Typový

Napojení ISVS / AIS na centrální služby
elektronické identity.
IP 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu

Projektový okruh č:

8.2. Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

2

Soulad s nařízením EU
910/2014 pro kvalifikované
služby elektronického
doporučeného doručování.
Soulad s nařízením EU
910/2014 ve smyslu právních
účinků elektronických
dokumentů

Zajištění souladu se směrnicí a normy v
Informačním systému datových schránek,
primárně zajistit přihlašování do systému
elektronickou identitou občana a zajistit
přeshraniční výměnu s funkčními systémy
(Německo a Slovensko). Součástí projektu bude
pořízení licence ISDS.Zajištění souladu se směrnicí
a normy na Portálu veřejné správy a kontaktních
místech veřejné správy Czech POINT, primárně
zajistit ověření právního účinku elektronických
dokumentů soukromoprávním sektorem.

Zajištění shody konverze
Zajištění shody konverze dokumentů (konverzní
dokumentů (konverzní centrály centrály Czech POINT) s evropskou směrnicí o
Czech POINT) s evropskou
službách na vnitřním trhu (2006/123/ES)
směrnicí o službách na
vnitřním trhu (2006/123/ES)
Zabezpečená výměna
elektronických spisů

3

4

Zabezpečená výměna
elektronických faktur

5

Informační kampaň
vysvětlující elektronické
doporučené doručení a služby
právního účinku elektronických
dokumentů

6
7
8
9
10

Popis projektu

Metodika procesu výměny spisů a velkého objemu
dat elektronickým doporučeným doručením do
dočasného šifrovaného úložiště a jeho realizace
v rámci výměny mezi jednotlivými OVM, případně
v rámci elektronizace jednotlivých odvětví.
Metodika procesu příjmu a zpracování
elektronických faktur OVM s garancí právního
účinku elektronického dokladu (ISDOC) od
podnikatelského sektoru.
Metodika prezenčních i distančních seminářů pro
širokou veřejnost spojená s informační kampaní
(řešeno v samostatném projektovém okruhu
Informační a ICT gramotnost).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Vazba na strategie/cíle)

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

Garant:

MV

FINANČNÍ ODHAD FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)
(MAX.)

250 000 000 Kč

350 000 000 Kč

REALIZACE V
ROCE 2015

NE

REALIZACE V
ROCE 2016

180 000 000 Kč

REALIZACE V
LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financován
í

Typ projektu

ANO

MV

IROP

Individuální

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

10 000 000 Kč

12 500 000 Kč

NE

ANO

ANO

MV

IROP

Individuální

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

8 000 000 Kč

10 000 000 Kč

NE

ANO

ANO

MV

OPZ

Indivivuální

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

ANO

NE

NE

MV

OPZ

Indivivuální

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu
10. Zajištění úplného elektronického podání
vybraných agend

18 000 000 Kč

20 000 000 Kč

NE

ANO

ANO

MV

OPZ

Indivivuální

Projektový okruh č:

9. Elektronizace podpůrných procesů
AKTIVITY

č.
Název projektu

1

2

3

4

5

6
7
8

Envi Project

9

10

Envi Ma i l
Envi Hel p

11

12

ISa R
Výs ta vba i nforma čního
s ys tému vl á dního
uta jeného s pojení Vega D 2G

13

Výs ta vba i nforma čního
s ys tému rezortního
uta jeného s pojení Beta 2G

14

15

Popis projektu

Pořízení dokumentInforma ční s ys tém určený ke s prá vě
ma na gement s ys tému pro el ektroni ckých dokumentů a
Ná rodní kni hovnu (Ná rodní zdi gi ta l i zova ných pa pírových dokumentů, tj.
kni hovna )
na př. dokumentů převedených do di gi tá l ní
podoby s kenová ním. Cíl em je za ji s ti t, a by
Ná rodní kni hovna mohl a rea l i zova t
odbornou s prá vu dokumentů doručených i
dokumentů vzni kl ých z její či nnos ti ,
za hrnující jeji ch řá dný příjem, evi denci ,
rozděl ová ní, oběh, vyři zová ní, vyhotovová ní,
podepi s ová ní, odes íl á ní, ukl á dá ní a
vyřa zová ní ve s ka rta čním řízení včetně
kontrol y těchto či nnos tí.
Centrá l ní s ervi ce des k
Informa ční s ys tém určený k podpoře
Ná rodní kni hovny
proces ů řízení IT s l užeb dl e s ta nda rdu ITIL,
ja k od doda va tel ů, ta k od za měs tna nců
Ná rodní kni hovny . Součá s tí za vedení
Centrá l ního s evi ce des ku bude i podpora
proces u řízení změn (cha nge ma na gement).
Document Ma na gement
Výměna SW řeš ení s pi s ové s l užby a da l š ích
Sys tem MZM (Mora vs ké
dokumentových a gend MZM
zems ké muzeum)
Poš tovní s l užby MZM
Výměna SW řeš ení el ektroni cké poš ty v
(Mora vs ké zems ké
MZM
muzeum)
El ektroni za ce
Za vedení SW řeš ení na podporu
a dmi ni s tra ti vních proces ů a dmi ni s tra ti vních a da l š ích proces ů v MZM,
v MZM (Mora vs ké zems ké
ja ko s chva l ová ní ná kupů, fa ktura ce,
muzeum)
ces tovních příka zů, rezerva ce pros tředků
a pod. Tyto proces y js ou v s ouča s nos ti
EKIS
Ekonomi cký IS - MŽP, AOPK, ČGS, SJ ČR
LEKIS
Ekonomi cký IS - Ná rodní pa rky
Envi Spi s
Rezortní el ektroni cká s pi s ová s l užba

Informační systém na
podporu správ agend
projektů bezpečnostního
výzkumu

Upgra de SPECTRA

17

Garant:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYPLÝVÁ Z IP
(Va zba na s tra tegi e/cíl e)

MV

FINANČNÍ ODHAD
(MIN.)

FINANČNÍ ODHAD
(MAX.)

REALIZACE V
ROCE 2015

REALIZACE V
ROCE 2016

REALIZACE V LETECH
2017 - 2020

Příjemce

Možný
zdroj
financová
ní

Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
roku 2020

10 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

15 000 000 Kč

MK

IROP

Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
roku 2020

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

3 000 000 Kč

7 000 000 Kč

MK

IROP

2 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

MK

IROP

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

MK

IROP

Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
roku 2020
Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
roku 2020
Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
roku 2020

2 000 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

4 000 000 Kč

9
9

54 000 000 Kč
30 000 000 Kč

54 000 000 Kč
39 000 000 Kč

20 000 000 Kč
30 000 000 Kč

20 000 000 Kč
3 000 000 Kč

14 000 000 Kč
6 000 000 Kč

9

12 000 000 Kč

17 500 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

7 500 000 Kč

IP SC 3.1 Dobudová ní funkčního rá mce
eGovernmentu

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

5 000 000 Kč

MŽP

IROP

IP SC 3.1 Dobudová ní funkčního rá mce
eGovernmentu

7 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

MŽP

IROP

IP SC 3.1 Dobudová ní funkčního rá mce
eGovernmentu

12 500 000 Kč

15 000 000 Kč

2 500 000 Kč

5 000 000 Kč

7 500 000 Kč

MŽP

IROP

Hodnotící zprá vy o ži votním pros tředí v ČR

13 000 000 Kč

16 000 000 Kč

2 000 000 Kč

14 000 000 Kč

0 Kč

MŽP

IROP

Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
eGovernmentu, Dobudová ní funkčního
rá mce eGovernmentu

21 000 000 Kč

25 000 000 Kč

0 Kč

15 000 000 Kč

10 000 000 Kč

MV

IROP

Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
eGovernmentu, Dobudová ní funkčního
rá mce eGovernmentu

24 000 000 Kč

29 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

29 000 000 Kč

MV

IROP

Informační systém na podporu správ agend
projektů bezpečnostního výzkumu, vývoje a
inovace na meziresortní úrovni, který
Meziresortní koncepce bezpečnostního
umožní správu systému, změny funkcionalit
výzkumu a vývoje v ČR do roku 2015
a paramentů prostřednictvím uživatele.
(UV č. 743)
Systém bude pracovat jako
Rozvoj systému podpory bezpečnostního
automatizovaný IS, který bude mít
výzkumu v ČR po roce 2015 - předloženo ke
analytické funkce identifikace zájmových
schválení Bezpečnostní radou státu dne
objektů, statistické databázové funkce,
9.6.2015
které umožní získávat analytické a
statistické údaje o projektech v systému
např. celkový rozpočet, počet běžících a
ukončených projektů, rizikovost).

30 000 000 Kč

50 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

40 000 000 Kč

MV

IROP

Stra tegi cký cíl 3: Zvýš ení dos tupnos ti a
tra ns pa rentnos ti veřejné s prá vy
pros tředni ctvím ná s trojů eGovernmentu. IP Dobudová ní eGovernmentu a Rea l i za ce
s ys tému el ektroni cké i denti fi ka ce,
a utenti za ce a a utori za ce a da l š ích s l užeb
vytvá řejících důvěru

100 000 000 Kč

150 000 000 Kč

0 Kč

110 000 000 Kč

ČTÚ

IROP

10 000 000 Kč

20 000 000 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

15 000 000 Kč

ČTÚ

IROP

960 000 Kč

1 500 000 Kč

0 Kč

600 000 Kč

900 000 Kč

MV

IROP

20 000 000 Kč

25 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

25 000 000 Kč

MV - GŘ
HZS

IROP

Impl ementa ce cel orezortního ná s troje pro
podporu týmové prá ce na projektových
pri nci pech (tedy mi mo hi era rchi ckou
orga ni za ční s trukturu) pro a gendy, které
tento přís tup vyža dují (na př. řízení projektů,
s chva l ová ní (i nves ti čních) a kcí a dohl ed na d
ni mi , IPPC, pos kytová ní i nforma cí, ...).
Genera ční obměna s tá va jícího řeš ení
Rozš íření s l užeb evni romentá l ního
Hel pdes ku o podpůrné a gendy
(při pomínkové řízení, žá dos ti o i nforma ce,
...)
Technol ogi cký a s oftwa rový upgra de
s ys tému
Informa ční s ys tém bude za ji š ťova t
bezpečnou komuni ka ci mezi orgá ny veřejné
moci . Informa ční s ys tém bude umožňova t
zpra cová ní ci tl i vých i nforma cí, uta jova ných
i nforma cí do s tupně uta jení Důvěrné včetně
uta jova ných i nforma cí EU a NATO. Mezi
zá kl a dní funkci ona l i ty bude pa tři t přenos
hl a s ových i nforma cí včetně
vi deokonference, zpra cová ní a přenos
da tových i nforma cí pros tředni tvím
ka ncel á řs kých a pl i ka cí a el ektroni cké poš ty.
Nově vybudova ný s ys tém bude s l ouži t
na příkl a d i pro zpra cová vá ní l egi s l a ti vních
dokumentů pro EU.
Jedná s e nový i nforma ční s ys tém, který
bude za ji š ťova t bezpečnou komuni ka ci
mezi s ubjekty Mi ni s ters tva vni tra a Pol i ci e
ČR. Informa ční s ys tém bude umožňova t
zpra cová ní ci tl i vých i nforma cí, uta jova ných
i nforma cí do s tupně uta jení Důvěrné včetně
uta jova ných i nforma cí EU a NATO. Mezi
zá kl a dní funkci ona l i ty bude pa tři t přenos
hl a s ových i nforma cí včetně
vi deokonference, zpra cová ní a přenos
da tových i nforma cí pros tředni tvím
ka ncel á řs kých a pl i ka cí a el ektroni cké poš ty.
Nově vybudova ný s ys tém bude s l ouži t
na příkl a d i pro zpra cová vá ní l egi s l a ti vních
dokumentů pro EU.

Inova ce s tá va jícího a gendového s ys tému
pro s prá vu ra di ového s pektra v ČR ta k, a by
s l ouži l ja ko ná s troj řeš ení probl ema ti ky
vydá vá ní i ndi vi duá l ních a vš eobecných
oprá vnění k využívá ní ra di ových kmi točtů
(vytvoření portá l u pro veřejnos t, umožnění
pl a teb přes pl a tební brá nu a pod.) s cíl em
i mpl ementova t ta kové řeš ení, které umožní
s pol ehl i vý provoz a s ouča s ně nebude
vyža dova t ná s l edně kompl i kova nou údržbu
v důs l edu změny jednotl i vých progra mových
komponentů. Součá s tí projektu bude
na pojení pl á nova cího s oftwa re na s pi s ový a
účetní s ys tém ČTÚ a zá kl a dní regi s try a IDM
(JIP).

IROP

MŽP
MŽP

IROP
IROP
IROP

El ektroni za ce potřeb
výkonu ČTÚ
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El ektroni za ce nových potřeb výkonu ČTÚ
Stra tegi cký cíl 3: Zvýš ení dos tupnos ti a
v obl a s ti el ektroni ckých komuni ka cí s
tra ns pa rentnos ti veřejné s prá vy
důra zem na pos íl ení efekti vní komuni ka ce s pros tředni ctvím ná s trojů eGovernmentu. IP veřejnos tí, pros a zová ní pri nci pů otevřených
Dobudová ní eGovernmentu a Rea l i za ce
da t a podporu rozvoje s ítí NGA.
s ys tému el ektroni cké i denti fi ka ce,
a utenti za ce a a utori za ce a da l š ích s l užeb
vytvá řejících důvěru
Zá měrem projektu je i nova ce a rozvoj ICT
používa ných v s i tua čním a i nforma čním
centru, které s l ouží pro podporu
rozhodova cích proces ů a řízení v rá mci
res ortu Mi ni s ters tva vni tra . Si tua ční
centrum je non-s top opera čním pra covi š těm
Ús tředního kri zového š tá bu a Kri zového
š tá bu mi ni s tra pro řeš ení mi mořá dných
udá l os tí a kri zových s i tua cí na cel ém území
ČR. Projekt má za cíl zvýš i t funkci ona l i tu
s tá va jícího řeš ení s kl á da jící s e z někol i ka
ka pa ci tně nevyhovujících a vzá jemně
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
neprová za ných produktů, které ji ž
Čes ké republ i ky pro období 2014–2020,
nedos ta čují pro potřebu efekti vního
Di gi tá l ní s tra tegi e kra jů: Stra tegi e rozvoje
pos kytová ní i nforma cí pro rozhodová ní a
ICT regi onů ČR v l etech 2013-2020
s tra tegi cké řízení oprá vněným os obá m.
Nově bude vybudová n a za ji š těn rozvoj
ha rdwa rového a progra mového vyba vení
s ys tému pro jednotné řízení i nforma cí a
s tra tegi ckou komuni ka ci v OVM, včetně
da tových úl oži š ť přís tupných přes s díl ené
rozhra ní pro reporti ng, vytěžová ní da t a
zá l ohová ní kl íčových s ys témů. Pro prá ci s
na růs ta jícím objemem da t bude v rá mci
pos íl ené ka pa ci ty nově řeš ena i řa da
na va zujících či nnos tí, ja ko na př. el ektroni cký
oběh a s díl ení dokumentů mezi OVM,
Za vedení mul ti medi á l ního Za ji š tění efekti vní komuni ka ce v rá mci HZS
vi deokonferenčního
ČR pros tředni ctvím mul ti medi á l ního
s ys tému u HZS ČR
vi deokonferenčního s ys tému. Cíl em tohoto
projektu je fl exi bi l ní propojení jednotl i vých
s oučá s tí HZS ČR, včetně podpory mobi l ních
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
kl i entů, a přípa dné propojení s da l š ími
Čes ké republ i ky 2014+ IP č.3
s ubjekty, které s e podíl ejí na řeš ení
mi mořá dných udá l os tí a kri zových s ta vů.
Využi tí tohoto moderního ná s troje
komuni ka ce s měřuje ke zl epš ení
koordi na ce HZS ČR v rá mci pl nění úkol ů
da ných l egi s l a ti vou.
Ana l ýza projektu IMC EKIS
Ana l ýza pro projekt 2.2 i n-memory
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
computi ng + cl oud
Čes ké republ i ky pro období 2014 – 2020,
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL
3: Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
eGovernmentu
Technol ogi cký upgra de
Rea l i za ce technol ogi í cl oudu a i n-memory
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
s ys tému EKIS (TUPG EKIS)
computi ng (SAP HANA) pro EKIS ta k, a by byl
Čes ké republ i ky pro období 2014 – 2020,
s chopen rozš íření na cel ou veřejnou s prá vu
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL
3: Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
eGovernmentu
Ana l ýza projektu JEHRS VS Ana l ýza pro projekt 2.4 - i ntegra ce veřej.
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
s prá vy do EKIS
Čes ké republ i ky pro období 2014 – 2020,
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL
3: Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
eGovernmentu
Jednotný ERP a HR s ys tém
Pos tupné rozš i řová ní s ys tému a i ntegra ce
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
VS - JEHRS VS (původní
jednotl i vých OSS, (SPO) a VÚSC, rea l i za ce po
Čes ké republ i ky pro období 2014 – 2020,
ná zev: Rozš íření EKIS MV
eta pá ch
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL
do SS a VS)
3: Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
eGovernmentu
Podpora el ektroni za ce
Podpora el ektroni za ce podpůrných proces ů
Stra tegi cký rá mec rozvoje veřejné s prá vy
podpůrných proces ů
na jednotl i vých úrovních veřejné s prá vy
Čes ké republ i ky pro období 2014 – 2020,
v obl a s ti podpůrných a řídících proces ů
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL
(s pi s ová s l užba , veřejné za ká zky, proces ní
3: Zvýš ení dos tupnos ti a tra ns pa rentnos ti
řízení, řízení kva l i ty, kontrol a , podpora
veřejné s prá vy pros tředni ctvím ná s trojů
uži va tel ů…).
eGovernmentu
Pořízení progra mového vyba vení pro
dl ouhodobé a důvěryhodné ukl á dá ní
dokumentů, s pi s ů, da t, modul y s prá va da t,
Stra tegi cký cíl ČSSZ č. 3.1.
a rchi va ce, a dmi ni s tra ce, ochra na da t,
Di gi tá l ní s pi s ovna
Budová ní a rozvoj i ntegrova ného
příjem a výs tup a rchi vá l i í, na pojení na
i nforma čního s ys tému a da tové zá kl a dny.
a gendové s ys témy, formul á ře, ESS, DMS,
da tové úl oži š tě, ná r. di gi t. a rchi v, rozš íření
techni cké i nfra s tukrury .
Jednotný evi denční a
Jednotný s ys tém l egi s l a ti vou da né
gra ntový i nforma ční s ys tém evi dence kul turních s ubjektů na příč odbory
Mi ni s ters tva kul tury
MK, přehl edná evi dence, a na l ýza a
Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
(Mi ni s ters tvo kul tury)
eva l ua ce podpořených projektů u
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
gra ntových řízení v rá mci cel é a gendy MK,
roku 2020
jednotné, přís tupné a nedupl i ci tní výs tupy
pro s tra tegi cké pl á nová ní, a udi ti ng,
zpřís tupňová ní a s ta ti s ti cké úda je a Open
Da ta .
Evi dence církví a
Informa ční s ys tém l egi s l a ti vou da né
Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
ná božens kých s pol ečnos tí evi dence církví a ná božens kých s pol ečnos tí
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
a dl ouhodobého uchová vá ní da t
roku 2020
Spi s ová s l užba res ortu
Res ortní s pi s ová s l užba .
Stá tní kul turní pol i ti ka , Stra tegi e ICT MK,
kul tury (Mi ni s ters tvo
Integrova ná s tra tegi e podpory kul tury do
kul tury)
roku 2020
Sys tém techni ckých a
Vi ze a mi s e projektu s počívá v ra di ká l ním
IROP SC 3.2- Zvyš ová ní efekti vi ty a
pa tentových i nforma cí
zl epš ení i nformova nos ti o úrovni ochra ny
tra ns pa rentnos ti veřejné s prá vy
(Ta PIS)
prá v duš evního vl a s tni ctví čes kých podni ků, pros tředni ctvím rozvoje využi tí a kva l i ty
výzkumných orga ni za cí a orgá nů veřejné
s ys témů IKT
s prá vy při děl ujících dota ce do vědy, výzkumu
a i nova cí, jedním moderním zna l os tněreš erš ním s ys témem s vybra nými expertními
funkcemi . Zá měrem předkl á da ného
projektu je dopl ni t exi s tující s ys tém pro
veřejnos t (ISDV) expertním, ni cméně
uži va tel s ky jednoduchým a výkonným
s ys témem - s peci a l i zova nou reš erš ní
s l užbou, za hrnující i nforma ce Evrops kého
pa tentového úřa du (dá l e EPO) a jeho
s ys tému Es pa ceNet. Ten za hrnuje cel é
exi s tující portfol i o 80 mi l i onů techni ckých
řeš ení (pa tentových dokumentů). Reš erš ní
s ys tém bude dopl něn o moderní Hel pDes k
a zna l os tní bá zi přís l uš ných metodi ckých
pos tupů

40 000 000 Kč

Typ projektu

Pos íl ení ICT ka pa ci t pro
podporu rozhodová ní a
řízení
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MUNITooL – informační
systém pro hodnocení
udržitelných municipalit a
certifikovaná metodika

Vytvoření informačního nástroje, který
municipality provede procesem nastavení
vhodné indikátorové soustavy a přispěje
tak k systémovému nastavení tvorby
strategie v obcích, vyhodnocení dosažení
cílů a přijetí návazných opatření. Současně
bude informační nástroj přinášet potřebné
podklady, přehledy a souhrny pro činnost
RVUR, zainteresovaných úřadů veřejné
správy, pro výzkumná a akademická
pracoviště, neziskové organizace, podniky
a veřejnost.

IP SC 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu

1 800 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

MV

IROP

Indi vi vuá l ní

475 200 000 Kč

528 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

528 000 000 Kč

MV

IROP

Indi vi vuá l ní

4 500 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

5 000 000 Kč

MV

IROP

Indi vi vuá l ní

2 065 500 000 Kč

2 295 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

2 295 000 000 Kč

MV

IROP

Indi vi vuá l ní

3 600 000 Kč

4 000 000 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

0 Kč

MV

IROP

Indi vi vuá l ní

0 Kč

70 000 000

0 Kč

MPSV

IROP

30 000 000 Kč

36 000 000 Kč

0 Kč

16 000 000 Kč

20 000 000 Kč

MK

IROP

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

7 000 000 Kč

3 000 000 Kč

MK

IROP

9 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

MK

IROP

13 000 000 Kč

15 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

ÚPV

IROP

MMR

IROP

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

