III. Seznam záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration
1a

IOP
Vytváření,rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu

1b

Budování komunikační infrastruktury veřejné správy

1c

Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy

1d

Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče,
hospodářství a archivniství

2a

Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy

2b

Budování komunikační infrastuktury

2c

Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy

2d

Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány veřejné správy
OPLZZ

Název projektu

Číslo
projektu

Gestor projektu

Spolupracující resorty

Vazba na strategii Efektivní veřejná
správa

Vazba na strategii Rozvoje
služeb informační společnosti
/materiál v návrhu/

ČSÚ, MPSV, samosprávy

C2

I

všechny resorty
MPSV, ÚOOÚ, ČSSZ a
OSSZ, ÚP, MZ, MV, MS,
MPO
MSp, MPO, MF, MV, MZd

C2 D1
C2

I

C2

I
I

100

Základní registr obyvatel - ROB (a agendové registry rodných čísel, občanských
průkazů, cestovních pasů)

Ministerstvo vnitra

98
155

Elektronický identifikační doklad (e-OP)
Konsolidace kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v
návaznosti na ROB a další základní registry veřejné správy

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo práce a sociálních věcí

205

Základní registr osob - ROS

Český statistický úřad

193

Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy

Ministerstvo spravedlnosti

ČSÚ, MPO

C2

I

239

Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry
veřejné správy
Centrální registr podpory malého rozsahu (de minimis) v návaznosti na základní
registry veřejné správy
Základní registr práv a povinností - RPP

Ministerstvo průmyslu a obchodu

ČSÚ, MSp

C2

I

MMR, MF, MPO

C2

I

ústřední správní úřady,
samosprávy
MV

C2
C2

I,III

MSp, LRV, PS PČR/Senát
PČR
ČSÚ,MPSV

C2 D1

I

C2

I

MV, ČSÚ, MPSV, MPO,
Mze

C2

I

179
207
50

Ministerstvo zemědělství, Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže
Ministerstvo vnitra

196

Úprava správy identit pro systémy Mze v návaznosti na základní registry veřejné
správy
Vytvoření e-Sbírky jako nedílné součásti Registru práv a povinností

Ministerstvo zemědělství

73

Úprava agendového informačního systému evidence obyvatel v návaznosti na Rob Ministerstvo vnitra

152

Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace
Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK

Ministerstvo vnitra

Český úřad zeměměřický a katastrální
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I

226

107

12

246

Úprava Informačního systému krizového řízení České republiky (ISKŘ) jako
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS
zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry
veřejné správy
Informační systém pro potřeby regionální politiky jako zvláštní grafické datové
Ministerstvo pro místní rozvoj
vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy

C2

I

ČUZK, MV, samosprávy

C2

I

ČUZK, MMR, MV,
samosprávy

Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým
Ministerstvo kultury
fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní
datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy)
Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy
nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy

MMR, ČUZK, SSHR, PČR,
ZS, samosprávy

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových

I
C2

ČUZK, MF, ostatní ústřední
správní úřady, instituce a
státní podniky

C2

I

169

Rozvoj a úprava zemědělských registrů Mze v návaznosti na vytvoření zvláštních Ministerstvo zemědělství
grafických datových vrstev nad RUIAN a na další základní registry veřejné správy

ČUZK, ČSÚ, MV

C2

I

23

Úprava resortních registrů (zdravotnických, hygienických, pojištěnců,
zdravotnických profesionálů, zdravotnických zařízení apod.) a konsolidace
resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy

Ministerstvo zdravotnictví

ČUZK, ČSÚ, MV

C2

I

10

Úprava agendových registrů a jejich provázanost se základními registry veřejné
správy
Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionálních účtů a regionální statistiky
ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad RUIAN a
na další základní registry veřejné správy
Centrální evidence a distribuce karet pro Digitální tachograf
Centrální úložiště informací do stupně utajení „Vyhrazené“ včetně (CÚ-V)
Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření
základních registrů veřejné správy
Uprava Rejstříků průmyslových práv v návaznosti na základní registry veřejné
správy

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Český statistický úřad

ČUZK, ČSÚ, MV

C2

I

ČUZK, MV, MMR,
samosprávy

C2

I

I
I
I

143

102
173
145
181

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zahraničních věcí
Český statistický úřad

ČÚZK, MV

C2 C3
C2
C2

Úřad průmyslového vlastnictví

ČSÚ

C2

I

MV

E1, D1

I

249

Insolvenční rejstřík - optimalizace a vazba na evropské registry a základní registry Ministerstvo spravedlnosti
veřejné správy

157

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení
v návaznosti na systém datových schránek

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV, MV, OSSZ, SSZ,
ÚOOÚ

C1 D1

III

154

Vybudování Access point - přístupových míst ČR do Evropské architektury pro
výměnu standardizovaných zpráv sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV, MZ, MV, SSZ,
ČSSZ a OSSZ, ÚP, obecní
úřady, zdravotní pojišťovny

D1 D3

III

149

Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické
konverze dokumentů a datové schránky
Vytvoření datových schránek v návaznosti na základní registry veřejné správy
Zavedení elektronické spisové služby a Document Management Systemu v
návaznosti na zavedení datových schránek
Rozsíření komunikační infrastruktury veřejné správy a vytvoření Centrálního
místa služeb (CMS - vybudování a pilotní provoz)
Rozšíření komunikační infrastruktury veřejné správy pro Integrovaný záchranný
systém

Český úřad zeměměřický a katastrální

MV

C2 C3

III

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

všechny resorty
všechny resorty

C2 D1 D3
C1 D1 D3

III
III

Ministerstvo vnitra

všechny resorty

C2

III

Ministerstvo vnitra

PČR, HZS, MZdr, SSHR

C2

III

203
204
209
213
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175
177
67

170
187
247
162/I
236

150
163
9

159
160
194

Elektronická workflow dokumentů na MZV ve vazbě na zřízení datových
schránek MV ČR a spisovou službu MZV
WAN MZV - separátní část KIVS
Úprava Informačního systému Oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní
správy, vládou, Parlamentem, Kanceláří prezidenta a Sbírkou zákonů (Odok) v
návaznosti na systém datových schránek a projekt e-Legislativa

Ministerstvo zahraničních věcí

MV

C3

III

Ministerstvo zahraničních věcí
Úřad vlády

MV
MV, LRV, MMR,
PSP/Senát

C2
B

III
III

Zavedení spisové služby resortu MZe (DMS) v návaznosti na rozsíření
komunikační infrastruktury veřejné správy a systém datových schránek
Zavedení přenosu videokonferenčních hovorů pro komunikaci Energetického
regulačního úřadu (ERÚ) se stálým zastoupením v Bruselu.
Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné
komunikační struktury veřejné správy
Czech POINT - centrální správa, rozvoj systému a podpora uživatelů
Vytvoření Interaktivního průvodce občana a policisty (IPOP)

Ministerstvo zemědělství

MV

C3

III

Energetický regulační úřad

ÚOHS

C3

III

Ministerstvo spravedlnosti

MV

E1

III

MV
Ministerstvo vnitra – Policie ČR

všechny resorty
MV

D1
D1 D2

II
II

Úprava Geoportálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendových portálů
Úprava Portálu veřejné správy v návaznosti na existující a nově vznikající portály
ve veřejné správě
Rozšíření funkcionalit portálu vzdělávání a školství v návaznosti na Portál veřejné
správy a agendové portály (Komplexní dynamický servis systémově uspořádaných
garantovaných i negarantovaných resortních informací)

Český úřad zeměměřický a katastrální
Ministerstvo vnitra

MV, MŽP
všechny resorty

D1 C2
D1 D2

II
II

MV

D1

II

MV

D1 D2

II

MV, MZ, SÚIP

C2 D2

II

MV

E1

II

MV

D1

II

MV, MŽP

D1

II

MV, MŽP
MV

D1 D2
D1 E1

II

Ministerstvo kultury – Institut umění,
Divadelní ústav

MV

D1

II

Energetický egulační úřad

MV

D1

II

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MV

D1

II

MV, samosprávy

D1

II

ČUZK, CENIA, Mze,
MMR, MV, MF

D1

II

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Vytvoření klientského portálu České správy sociálního zabezpečení v souladu s
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Portálem veřejné správy a agendových portálů
Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně
Ministerstvo práce a sociálních věcí
integrace s portálem veřejné správy
Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály Ministerstvo spravedlnosti
včetně zajištění komplexní informovanosti pro občana o stavu agendy justice

21

Vybudování portálu pro elektronickou komunikaci v rámci systému eHealth
v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály, telemedicína

Ministerstvo zdravotnictví

53

Vytvoření Portálu farmáře v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové
portály
Úprava Portálu územního plánování v návaznosti na Portál veřejné správy a
agendové portály
Úprava úřední desky resortu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové
portály
Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a
agendové portály

Ministerstvo zemědělství (Státní
zemědělský intervenční fond)
Ministerstvo pro místní rozvoj

44
195
115
153
240
241
66

Vytvoření Energetického portálu ERÚ v návaznosti na Portál veřejné správy a
agendové portály
Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační
zdroje VS
Informační portál pro optimalizaci veřejné dopravy včetně zajištění její
provázanosti na celostátní, krajské a místní úrovni
Vytvoření soustavy geoportálů INSPIRE v níávaznosti na pvs …

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo životního prostředí
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II

158
20

Elektronizace jednotlivých agend ve službách zaměstnanosti a sociální oblasti a
Ministerstvo práce a sociálních věcí
vytvoření jednotné základny pro poskytování služeb
Vytvoření Elektronické identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických
Ministerstvo zdravotnictví
služeb v návaznosti na základní registry veřejné správy, elektronický platební styk

MV, MF, ČSSZ

D1, C2

IVa

MV

D1

IVa

ČSÚ

D1

IVa

D1

IVa

MV, samosprávy

D1

IVa

MF
všechny resorty,
samosprávy
MSp, samosprávy
všechny resorty,
samosprávy
MV, PČR

C6
A2

IVb
IVc

E1 D1
E1 D1

IVb
IVb

E1
C6

IVb
IVb

Úřad vlády, LRV, PS/Senát

D1
B2 D1 C2

IVb
IVb

26

Vytvoření Elektronické zdravotnické dokumentace v návaznosti na základní
registry veřejné správy

Ministerstvo zdravotnictví

242

Zavedení elektronické preskripce

Ministerstvo zdravotnictví

11

Vytvoření Elektronické karty žáka a studenta v návaznosti na základní registry
veřejné správy

1
2

Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví v EU
Vytvoření Státní pokladny a implementace souvisejících informačních systémů

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (navrhují MV ve spolupráci s
MŠMT)
Generální ředitelství cel
Ministerstvo financí

233
234

Zavedení Elektronického přestupkového řízení
Zavedení Elektronického správního řízení

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

235
6

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo financí

238
197

Zavedení Elektronického trestního řízení
Zavedení Elektronické správy daní a poplatků (el. daňové řízení, daňový portál) v
návaznosti na základní registry veřejné správy
Zavedení Elektronické licenční správy
Vytvoření systému e-Legislativa

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra

123

Zavedení Integrovaného systému správy sbírek

Ministerstvo kultury, OMG

ČÚZK, ÚZSVM

C2

IVb

136

Optimalizace organizace práce soudů včetně eDohledového systému a nahrávání
soudního jednání
Implementace a rozvoj ekonomického systému resortu MZe
Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu
Zavedení elektronizace procesu podávání oznámení o zpracovávání osobních
údajů
Podpora a rozvoj procesů zadávání veřejných zakázek
Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému MZV –
zajištění neutajovaných výběrů informací pro vrcholové vedení resortů
Vytvoření systému e-Tourism
Sjednocení postupů a digitalizace procesů ve struktuře územního plánování a
stavebního řádu jednotlivých úřadů obcí a krajů v návaznosti na RÚIAN
Elektronizace výkonu agend inspekce a dozoru v oblasti dopravy a materiálnětechnické vybavení příslušných orgánů moderními prostředky kontroly
Dokončení projektu Cross-compliance (implementace a vzdělávání)
Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění
eGovernmentu v ČR
Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

Ministerstvo spravedlnosti

MV

E1

IVb

samosprávy
MV, všechny resorty

C2
D1
D1

IVc
IVb
IVb

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

všechny resorty
MO, MV, PČR

D1 C2
C2

IVc
IVb

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj

MŽP, samosprávy
MV, MŽP, samosprávy

D1
C2

IVb
IVb

PČR

D1 C2

IVb

MV, ČÚZK

C4
D1 C2

IVb
IVb

MV, samosprávy

A1

IVb

ČSÚ, MV

D1
D1

IVb
IVb

MV

D1

IVb

166
216
184
36
174
45
220
221
168
148
219
228
182
183

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo kultury, NIPOS
Úřad pro ochranu osobních údajů

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zemědělství
Český statistický úřad
Ministerstvo pro místní rozvoj

Elektronická podpora výkonu státní správy v kompetenci HZS
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS
Elektronické přihlašování a nahlížení do spisů průmyslových práv - Elektronizace Úřad průmyslového vlastnictví
spisů průmyslových práv v návaznosti na základní registry veřejné správy
Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví
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116
217
82
236
186
128
189

248
250
251
227

162/II
180
156

113
134
137
105
103
104

Vytvoření Národní digitální knihovny

Ministerstvo kultury, Národní knihovna
ČR
Vytvoření Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje (DPK VVV) Státní technická knihovna
Správa digitálních archiválií a vytvoření Národního digitálního archivu
Vytvoření Národní digitalizační jednotky
Vytvoření Digitálního archivu s možností prohledávání podle textu, zvuku a
obrazu
Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v
návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky
Zabezpečení důvěryhodné výpočetní základny justice včetně vybudování
bezpečného úložiště dat, serverového centra a jednotného zálohovacího systému

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

MV
Ministerstvo kultury

D1
D1

všechny resorty
všechny resorty
MVMV

C2 C3
C2 C3
C2

70
87
88
91
214

V
V
V
V

Ministerstvo kultury, OMG

C2

Ministerstvo spravedlnosti

MV

E1

V
III

Elektornické soudní řízení (trestní řízení, civilní řízení, soudní řízení správní,
Ministerstvo spravedlnosti
elektronický platební rozkaz a další)
Úprava informačních systémů justice včetně statistických systémů v návaznosti na Ministerstvo spravedlnosti
zavedení eGovernmentu v ČR
Elektronický oběh dokumentů v oblasti justice a sjednocení postupů digitalizace Ministerstvo spravedlnosti
procesů v justici včetně vazby na e-government
Zavedení systému varování obyvatelstva - vybavení územních jednotek veřejní
samosprávy
správy koncovými zařízeními vnávaznosti na rozsíření komunikační infrastruktury
veřejné správy
Czech POINT - vybavení kontaktních míst veřejné správy
samosprávy

MV

E1

IVb

MV

E1

IVb

MV

E1

IVb

Ministerstvo vnitra - GŘ
HZS

C2 D1

III

Ministerstvo vnitra, všechny
ostatní resorty
všechny resorty

C3

II

A1

MV

C2

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo dopravy

samosprávy

E1
E1
E1
C1

Ministerstvo dopravy

samosprávy

Optimalizace zpracování osobních údajů v evidencích a v informačních agendách
veřejné správy v návaznosti na základní registry veřejné správy
Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci
kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na
základní registry veřejné správy
Probační a resocializační programy
Komunikace mezi soudy a veřejností
Právní úprava úpadku fyzických osob v EU
Zavádění moderních metod řízení do činnosti MMR
Analýza fungování inspekčních a dozorových orgánů a využití existujících
prostředků inspekce a dozoru s možností vytvoření jediného orgánu
Analýza možnosti zavedení nových platebních instrumentů ve veřejné dopravě a
návrh doporučení pro technické parametry odbavovacích a platebních instrumentů
s cílem provázání jednotlivých subsystémů veřejné dopravy

Úřad pro ochranu osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí

MV

A1 C2 C1

A2 C3 D1
147

V

Modernizace Českého statistického úřadu, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím
související rozvoj lidských zdrojů
Audity agend veřejné správy
Unifikace kontrolních postupů
Hodnocení dopadů regulace (RIA)
Zavádění metod řízení kvality (EFQM, CAF, ISO, BSC, benchmarking) do
veřejné správy
Profesní příprava příslušníků bezpečnostních sborů (kybernetické hrozby,
supervize)

Český statistický úřad
Ministerstvo vnitra

všechny resorty,
samosprávy
všechny resorty
všechny resorty
všechny resorty,
samosprávy

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

A1 C1 C4
A1
A1
B1
C1
C4
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222

Tvorba a zavedení komplexního systému vzdělávání ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra

všechny resorty,
samosprávy

C4

232

Rozvoj distančního vzdělávání

Ministerstvo vnitra

C4

237

Zavedení systému projektového řízení do orgánů veřejné správy

Ministerstvo vnitra

všechny resorty,
samosprávy
všechny resorty,
samosprávy

165

131

Diplomatická příprava prezenční a individuální pro juniorní diplomaty a vyšší
Ministerstvo zahraničních věcí
diplomatická příprava pro seniorní diplomaty včetně e-learningových
vzdělávacích modulů na podporu odborné, jazykové a IT kompetence pro všech
uvedené skupiny
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti odborného vzdělávání, posílení výkonnosti a
Ministerstvo práce a sociálních věcí
kvality služeb v rámci optimalizace systému řízení a zlepšení kvality veřejných
služeb v ČR
Analýza dopadu ustanovení advokátů jako opatrovníků v občanskoprávním řízení Ministerstvo spravedlnosti

243

Analýza – Centrální kontrolní orgán MZe

Ministerstvo zemědělství

244
245
65

Koncepce Operačního centra veřejně regulované služby (PRS) Galileo
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti eHealth
ENVIKLIK - enviromentální helpdesk

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo životního prostředí, CENIA
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A2
C4

všechny resorty,
samosprávy

C4

E1
C3, C4
MV, MO, NBÚ
MV, Mze, MV, MF, MPO,
MS, ČSÚ, ústřední správní
úřady, samosprávy

A1
C4
D1

