Fondy & dotace

Srpen 2015

Vážení obchodní přátelé,
ani přetrvávající tropy v české kotlině nezastavily aktivity na poli dotací a my pro
vás máme jako vždy připraven chladivý a povzbudivý proud ryze čerstvých informací. Věříme, že si z nich vyberete pro sebe to podstatné a ve spolupráci s námi budete
zase o krok blíže cíli, tj. využití některé či některých dotačních příležitostí, jež pomohou posunout vaše aktivity o notný kus kupředu.
Pro ty z vás, kteří s námi již stihli podat předběžné žádosti v rámci programů OP
PIK a jeho výzev, máme dobrou zprávu – odpovědné úřední orgány začaly pracovat
a od začátku srpna probíhá postupně jejich kontrola. Zatím se zdá, že prakticky
všechny předběžné žádosti jsou vráceny k doplnění. Není však třeba se znepokojovat.
Jedná se o typické „porodní“ bolesti nového programového období, jinými slovy nikoli na naší/vaší straně nastala chyba.
Zájem o získání dotačních prostředků je i v novém období mezi podnikateli logicky
značný, navzdory určité administrativní náročnosti. Podle interních informací jsou
alokace u některých programů již dokonce překročeny. Avšak stará pravda praví, že
kvalita vítězí a dobré projekty si vždycky cestu najdou.
Karta se zdá-se obrací také u programů IROP. Ač se ještě minulý měsíc zdálo, že nás
mimo dvou výzev nic zajímavého nečeká, dle posledních zpráv bychom se nakonec
mohli dočkat až dvou desítek výzev a to i velmi zajímavých. Více vám prozradí další
stránky, je tedy co číst.
Přejeme vám krásné léto s trochou odpočinku. Nastávající období v oblasti dotací
bude „žhavé“ spoustou příležitostí, k jejichž využití budete potřebovat hodně sil.
A také nás jako renomované a spolehlivé partnery, kteří vám jich hodně ušetří.
Těšíme se na další setkávání s vámi!

Jiří Otta

Editorial
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Číslo měsíce

Počet nově plánovaných výzev do konce roku
2015 z Integrovaného regionálního operačního
programu.

OP PIK — některé
programy táhnou,
jiné jsou naopak
propadákem
I když oficiální údaje nejsou k dispozici, prosákly již první informace
o stavu podaných registračních
žádostí v rámci první vlny výzev
programu OP PIK. U některých
došlo k naplnění očekávání, jiné
spíše zklamaly a ukazuje se, že
čerpání v těchto programech bez
potřebných změn bude problém.
Jednou ze stálic dotačního nebe je
program INOVACE. Celkový objem
podaných předběžných žádostí již
přesáhl 17 miliard Kč a odhadovaný
převis alokace první výzvy je tak na
úrovni cca 30–40 %. Dalšími úspěšnými programy jsou například
POTENCIÁL a ÚSPORY ENERGIE.
Naopak jako problém se zatím jeví
nový program TECHNOLOGIE, kde
z plánované alokace 250 milionů Kč

byly zatím podány žádosti v hodnotě cca 19 milionů Kč. Podobně jsou
na tom také některé další programy.
Čísla je však třeba zatím vnímat
jako velmi orientační. Stěžejním
okamžikem bude až podání plných
žádostí a tak se vše ještě může
výrazně změnit.

Česká republika
získala za deset let
členství v EU z eurofondů 410 miliard
korun

Česká republika za deset let členství v Evropské unii získala z evropských fondů o 410,2 miliardy korun
(15,7 miliardy eur) více, než zaplatila. Do rozpočtu EU v letech 2004 až
2014 odvedla 387,3 miliardy korun
(14,5 miliardy eur) a získala 797,5
miliardy korun (30,2 miliardy eur).
Vyplývá to z aktuální zprávy EU

Aktuality

report 2015, kterou zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).
„Tyto peníze přispěly k vytvoření 134
000 pracovních míst, k vybudování nebo rekonstrukci téměř 3000
kilometrů silnic a železnic či třeba
k regeneraci 42 000 bytů. Evropské
dotace přispěly k posílení výzkumného a vývojového potenciálu ČR,
podporu z Bruselu získalo například 48 vědeckovýzkumných center,“
vypočítal přínosy prezident NKÚ
Miloslav Kala.
Věříme, že v novém programovacím období navážeme pouze dalšími úspěchy, protože doba, kdy jsme
byli příjemci evropských peněz, se
chýlí ke konci.

Spor o rychlý
internet rozhodne
až Brusel

Už se zdálo, že několikaměsíční
spor o to, jak se budou dělit evrop-

ské dotace na rychlý internet, je
u konce a vítězem je ministerstvo
vnitra. Vizí ministra Chovance
(ČSSD) je, aby se z České pošty
oddělil státní podnik, kterému připadne dohled nad rozvojem sítě.
Jenže rozhodnuto ještě ani zdaleka
není. Ministerstvo průmyslu, které
má digitální agendu na starosti,
pořád chce, aby mu zůstala i role
národního koordinátora, případně
aby agenda přešla pod Úřad vlády.
Do Bruselu vyrazí koncem měsíce
náměstci z obou resortů, aby se na
místě zeptali, jestli může část dotací na rychlý internet dostat státní
podnik.
Ministerstva se tahají o část ze
14 miliard evropských dotací, které
má do roku 2020 Česko k dispozici
na lepší pokrytí země vysokorychlostním internetem. Z našeho
pohledu můžeme pouze doufat, že
zvítězí zdravý rozum a efektivita
soukromého sektoru při nakládání
s veřejnými prostředky.

„Za naprostý
základ lze
považovat prostý
průzkum trhu.“

Rozhovor
se specialistkou
výběrových
řízení
Martina Györödiová je ve SVI
AJAK specialistkou veřejných
zakázek. Je zodpovědná za
řízení všech výběrových řízení
jak dle Zákona o veřejných
zakázkách, tak dle pravidel
jiných programů, které se
neřídí režimem zákona. Dané
problematice se věnuje více
než 6 let a nasbírala mnoho
zkušeností se všemi druhy projektů a výběrových řízení. Je
specialistou na přípravu zadávacích dokumentací i všech
souvisejících dokumentů,

administruje průběh hodnotících
komisí a zastupuje SVI AJAK v pozici zástupce zadavatele.
Martino, jak jste se vlastně k problematice, které se dnes věnujete,
dostala? Vedla cesta od projektů
EU k veřejným zakázkám a zadávacím řízením, nebo tomu bylo
obráceně?
K práci v této oblasti jsem se dostala prakticky hned po škole. Byla to
náhoda a vlastně jsem měla štěstí,
že jsem se trefila zrovna do něčeho,
čemu se mohu dlouhodobě profesně věnovat.

Veřejná zakázka je pro mě synonymem pro velmi dlouhý proces od
veřejného oznámení o mnohamilionové zakázce, přes období pro
zpracování a příjem nabídek až po
následné hodnocení a běh mnoha
lhůt. Je tomu skutečně tak, nebo
je to jen laická představa?
Tento pohled není úplně špatný, ale
je to jen jeden z mnoha případů,
jak jsou zakázky jako takové řešeny.
Pokud se podíváme na úplně nejjednodušší typ zadávacího řízení, tak
za naprostý základ lze již považovat prostý průzkum trhu, který je
u objemově nejmenších zakázek
dostatečný.

Nedá se asi prakticky říct, co bylo
dříve, zda zakázky nebo projekty.
Mám pocit, že by to v mém případě
byla stejně filozofická úvaha, jako
ta, zda byla dříve slepice, či vejce.
V oblasti, ve které pracuji, jde dnes
jedno s druhým prakticky ruku
v ruce.

Teprve od hodnot zakázek nad 500
tis. korun se pak dostáváme k procesu, který jste popsala, i když ne
úplně správně. Skutečný způsob
zadání zakázky se totiž může řídit
mnoha různými zákonnými předpisy, pravidly apod. Vždy záleží
na podílu veřejných prostředků,

Martina Györödiová

„Zákon
o veřejných
zakázkách lze
určitě považovat
za jakousi bibli
pro naši práci,
ale není to tak,
že je potřeba se
jeho regulí držet
striktně ve všech
případech.“

instituci, která je poskytovatelem
dotace, typu dodávky či služby, která je předmětem zakázky, a mnoha
dalších faktorech. Právě správná
volba postupu řešení zakázky je pak
jedním z našich klíčových úkolů, při
práci pro klienta.
Měla jsem pocit, že jediným
kodexem pro zadávání zakázek
je Zákon o veřejných zakázkách,
který je naprostým základem a nic
jiného není možné. Tak to není?
Ano, Zákon o veřejných zakázkách
lze určitě považovat za jakousi bibli
pro naši práci, ale není to tak, že je
potřeba se jeho regulí držet striktně ve všech případech.
Pokud si například vymezíme oblast
zakázek na ty, které jsou vyhlašovány soukromými subjekty – obchodními společnostmi apod., pro ty většinou Zákon o veřejných zakázkách
tak úplně neplatí. Příkladem mohou
být například zakázky na projekty
z programů OP PI a OP PIK, kde
příjemce čerpá dotaci s intenzitou
nižší než 50 % veřejných prostředků.
Na tento typ zadávacích řízení se
zákon prakticky nevztahuje, i když
je možné v rámci zadávací dokumentace využívat některá jeho pravidla, případně se na něj odkazovat.
Pro tento typ zakázek jsou většinou
platná specifická pravidla vyhlašovaná financujícím subjektem, v tomto

„Základem
je správná
volba postupu
zadání zakázky
a identifikace
pravidel, kterými
se řídí.“

případě agenturou CzechInvest
v podobě Pravidel pro výběr dodavatele. Ta umožňují i drobně odlišný
postup od Zákona, například aplikaci mírnějších formálních a technických postupů a pravidel při
vyhlašovaní zakázky. Samozřejmě
i tato pravidla ctí základní principy
transparentnosti a nediskriminace,
ale obecně jsou volnější než Zákon
jako takový.  
Jako někdo, kdo se zabývá administrací zakázek, máte právnické
vzdělání? Je to dle vaší zkušenosti
nutností, nebo není?
Právnické vzdělání nemám a tím
také odpovídám na Vaši druhou
otázku – nutností určitě není. Mé
vzdělání je obecného ekonomického směru a v mnoha ohledech ho
vnímám dokonce jako výhodnější.

Samozřejmě pohled vzdělaného
právníka by mohl být jiný, ale je to
otázka přístupu.
S právem jsou zakázky spojeny především v úrovni přípravy
obchodních podmínek, smluvní
dokumentace a v úrovni znalostí
Zákona. Problematika zakázek je
však mnohem širší, a pokud se
někdo nevěnuje pouze jedné vybrané oblasti, jako je tomu v našem
případě, je důležitý především všeobecný rozhled.
V čem tedy spatřujete největší přidanou hodnotu poradce při řešení
klientských zakázek potažmo
zadávacích řízení?
Základem je správná volba postupu zadání zakázky a identifikace
pravidel, kterými se daná zakázka

řídí. Jedině tak lze předejít možným následným korekcím ze strany
poskytovatele dotace. Velmi často
se může i dobře míněný záměr ukázat následně jako velký problém.
Je tedy správný formální postup
alfou a omegou úspěšně zrealizované zakázky?
Správný postup je velmi důležitý,
kvůli omezení možného rizika
korekcí a to především ze strany
poskytovatele dotace. Pohled na
kvalitně zrealizovanou zakázku
ze strany klienta je však daleko
širší. Pro toho je formálně správně
realizovaná zakázka důležitá, ale
neméně důležitý je i její výsledek
v podobě výběru dodavatele.
Zjednodušeně řečeno, klient nebude spokojený, pokud si sice formál-

„Správným
nastavením
výběrových
kritérií
a kvalifikačních
předpokladů
můžeme rizika
špatného výběru
maximálně
eliminovat.“

ně správně vybere dodavatele, ale
ten následně nebude schopen naplnit zakázku dle jeho představ.
A to je právě druhá část naší práce.
Pomoci klientovi, v rámci pravidel,
vybrat dodavatele tak, aby byla
zakázka také úspěšně zrealizována
a plnění odpovídalo klientovým
potřebám. Samozřejmě nejsme
schopni se vyhnout všem problémům, které mohou při dodávce
nastat, ale správným nastavením
výběrových kritérií a kvalifikačních
předpokladů můžeme alespoň
rizika špatného výběru maximálně
eliminovat.  
Dobře. Teď už je to všechno, nebo
jsme ještě na něco zapomněli?
Ano, ještě něco chybí a to správná
definice předmětu plnění.
Definice předmětu plnění? Co si
pod tím mám přesně představit?
Předmět plnění je prakticky předmětem zakázky, tj. to co chce klient
koupit, co chce po dodavateli zajistit, postavit apod. Může se to zdát
na první pohled triviální, ale tak
tomu není.
Příkladem může být i prosté pořízení obráběcího CNC centra. Aby
bylo výběrové řízení transparentní
a nediskriminační, musí klient
popsat plnění tak, aby skrytě nepopsal pouze jeden konkrétní výrobek

jedné možné značky, ale popsat ho
tak obecně, že parametry budou
splněny větším množstvím možných dodavatelů a současně plnění
bude mít vlastnosti, které od něj
klient očekával.
Jak definici předmětu plnění řešíte?
Je to o spolupráci s klientem, znalosti jeho projektu a jeho potřeb.
Samozřejmě, že když nevíme, tak
máme po ruce vždy kolegy, kteří
projekty připravují a dokáží pomoci. Tím se zase obloukem vracíme
k potřebě všeobecného rozhledu.
V předchozích otázkách jste zmínila možnost korekcí ze strany
poskytovatele dotace. Už se Vám
někdy něco podobného stalo?
A jakou má klient jistotu, že se mu
v jeho případě něco podobného
nestane?
Ne, asi se nám zatím chybu udělat
nepodařilo, nebo to bylo štěstí,
ale klienta jsme zatím nezklamali.
Samozřejmě se vždy vše neobešlo
bez problémů, ale i ty vážnější se
nám zatím vždy podařilo vyřešit.
A jakou má klient jistotu? Jako jakýsi polštář je vždy jistota v podobě
našeho pojištění odpovědnosti. Ale
snažíme se držet zásady, že nejlepší
je takové pojištění, které platíme,
ale nikdy nebude třeba. Nám se
zatím daří a snažím se, aby tomu
tak bylo i nadále.  

Termíny ukončení příjmu
předběžných žádostí OP PIK

V Operačním programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) se již u některých výzev blíží ukončení první fáze, kterou je
předložení tzv. předběžných žádostí. Přinášíme
proto aktualizovaný přehled termínů.
Pro většinu programů je termín stanoven na konec srpna 2015
a vzhledem k tomu, že příprava předběžné žádosti je otázkou
cca jednoho pracovního dne, doporučujeme zvážit, zda by nebylo
vhodné pro budoucí investiční záměry se ještě pokusit připravit
podklady k registraci.
Další výzvy k těmto programům budou pravděpodobně vyhlášeny nejdříve v polovině příštího roku a je možné, že do té doby
dojde ke zpřísnění některých, nyní spíše volných pravidel.
V následující tabulce uvádíme přehled programů a termíny ukončení příjmu předběžných žádostí. Co se týče přesné specifikace
termínu – ukončení příjmu proběhne vždy v poslední den daného měsíce ve 12.00.

1)

2)

Program

Žadatelé

Ukončení

Aplikace

Průmyslové podniky

09/2015

Potenciál

Průmyslové podniky

08/2015

INOVACE — Inovační projekt

Průmyslové podniky

11/2015

Partnerství znalostního transferu

Pouze MSP

09/2015

Spolupráce — klastry

Sdružení podniků

08/2015

Technologie1)

Začínající podniky

10/2015

Marketing1)

Pouze MSP

11/2015

Nemovitosti

Pouze MSP

08/2015

Školicí střediska

Pouze MSP

08/2015

Úspory energie

Všechny podniky,
kromě cestovního ruchu

08/2015

ICT a sdílené služby2)

Průmyslové a IT podniky

08/2015

Pro tento program se nezpracovává předběžná žádost, termín tedy platí pro předložení
plných žádostí
V případě programu ICT a sdílené služby se zvažuje prodloužení termínu kvůli
neočekávaně malému objemu předložených žádostí

Hot news OP PIK

Nečekaná výzva
programu Rozvoj
OP PI
Poslední šance
na projekty do
konce roku 2015

Dne 17. 8. 2015 bude na
internetových stránkách
Ministerstva průmyslu
a obchodu www.mpo.cz
a agentury CzechInvest
www.czechinvest.org zveřejněna nová výzva v programu Rozvoj OP PI. Doba
příjmu registračních žádostí je stanovena od 17. srp-

na 2015 od 12.00 hod. do
15. září 2015 do 12.00
hod., doba příjmu plných
žádostí od 17. srpna 2015
od 12.00 do 19. října
2015 do 12.00. Na tuto
výzvu je plánována alokace 2 mld. Kč.
Projekty budou vyhodnocovány
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vydávána kontinuálně. Výzva bude
vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou
vydávána v závislosti na uvolňování
finančních prostředků nedočerpaných z programů OP PI pouze na
projekty s ukončeným výběrovým
řízením, včetně podepsané kupní
smlouvy, a za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba
zaúčtovaná bankou za dodávku
proběhne do 31. prosince 2015.

Kdo je oprávněným
žadatelem?

Na co je dotace určena?

• malé a střední podniky, tj. podniky do 249 zaměstnanců, působící
ve zpracovatelském průmyslu
• projekt musí být realizován v jednom z podporovaných regionů
• žadatelé musí mít min. 2 uzavřená účetní období

• na pořízení nových výrobních
technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry
• na nákup výrobních strojů
a technologií
• na nákup patentových licencí
souvisejících s nákupem strojů

Jaká je výše dotace?

Jak je třeba postupovat?

Dotace se pohybuje ve výši 1–30
mil. Kč na jeden projekt – procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
• malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
• střední podnik (do 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů

Náš tip OP PI

1. Zkontaktujte nás, abychom obratem posoudili parametry vašeho
záměru
2. Vyhlásíme výběrové řízení dle
podmínek OP PI na výběr dodavatele
3. Podáme registrační a plnou
žádost a vyřídíme kompletní
administraci projektu
Obraťte se na nás prostřednictvím
kontaktů uvedený na poslední straně tohoto newsletteru.

Nový harmonogram
připravovaných výzev IROP
pro rok 2015

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byl v minulých dnech
zveřejněn nový harmonogram výzev do konce
roku 2015. Vybíráme z nich ty nejzajímavější
s přímým zaměřením na oblast ICT (výzvy jsou
barevně označeny).

Číslo Název výzvy
výzvy

Termín příjmu
žádostí

Podporované aktivity

2

Územní plány

09/2015

Pořízení územních plánů a změn územních
plánů.

1

Vybrané úseky
silnic II. a III. třídy

09/2015

Rekonstrukce, modernizace a výstavba
vybraných úseků silnic II. a III. tříd
s napojením na TEN-T.

4

Deinstitucionalizace
sociálních služeb
(včetně SVL)

09/2015

Deinstitucionalizace sociálních služeb
za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.

5

Sociální podnikání
pro SVL

09/2015

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou
působností, na jejichž území se nachází
sociálně vyloučená lokalita.

6

Vysoce specializovaná péče v oblastech
onkogynekologie
a perinatologie

09/2015

Zvýšení kvality vysoce specializované péče
v oblastech onkogynekologie a perinatologie.
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7

Aktivity vedoucí
k úplnému elektronickému podání

09/2015

Podpora úplného elektronického podání.

8

Regulační plány

10/2015

Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících
územní rozhodnutí.

10

Sociální podnikání

10/2015

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou
působností, na jejichž území se nachází
sociálně vyloučená lokalita.

11

Kyberbezpečnost

10/2015

Projekty zaměřené na ochranu informačních
a komunikačních technologií veřejné správy
včetně její infrastruktury.

12

Územní studie

10/2015

Pořízení územních studií.

13

Infrastruktura
pro předškolní
vzdělávání

11/2015

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání –
podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol.

14

Infrastruktura
pro předškolní
vzdělávání pro SVL

11/2015

Infrastruktury pro předškolní vzdělávání podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol.
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15

Revitalizace souboru
11/2015
vybraných památek

Revitalizace a zatraktivnění:
– památek zapsaných na Seznam světového
   dědictví UNESCO,
– památek zařazených na Indikativní seznam
   světového dědictví UNESCO,
– národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
– památek evidovaných v Indikativním
   seznamu národních kulturních památek
   k 1. 1. 2014

16

Podpora veřejné
dopravy

12/2015

Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy. Telematika.
Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné
infrastruktury.

17

Technika pro IZS

12/2015

Technika pro IZS.

18

Energetické úspory
v bytových domech

03/2016

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora zařízení pro
vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora
šetrných, ekologických zdrojů.

19

Elektronizace
odvětví —
eLegislativa,
eSbírka, archivace

12/2015

Elektronická legislativa, elektronická sbírka
zákonů, národní digitální archiv.
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Níže uvádíme
doplňující informace
k vybraným výzvám:
Výzva č. 7 — Aktivity
vedoucí k úplnému
elektronickému podání
V rámci této výzvy se bude se jednat například o podporu projektů,
jako je identifikační a autentizační
služba, platforma pro realizaci sdílených služeb, bezpečně zajištěné
služby ICT platforem a infrastruktury (zejm. SLA) nebo realizace
národního digitálního archivu, kde
budou ukládána elektronická podání a rozhodnutí

Výzva č. 11 —
Kyberbezpečnost

V této výzvě budou způsobilými
žadateli všechny stupně veřejné
správy, tj. kromě organizačních
složek státu budou moci získat
dotaci také například kraje a obce
a to včetně jimi zřizovaných organizací.
Termín příjmu žádostí:
říjen 2015 – květen 2017

Výzva č. 19 —
Elektronizace odvětví —
eLegislativa, eSbírka,
archivace
V rámci této výzvy se bude jednat
o podporu projektů s celostátním
dopadem.Přijatelnými žadateli tak
budou organizační složky státu
a příspěvkové organizace organizačních složek státu, například
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
spravedlnosti apod.
Termín příjmu žádostí:
prosinec 2015 – červen 2016

Termín příjmu žádostí:
září 2015 – červen 2017
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Dále upozorňujeme na výzvy č. 13
a č. 14, zaměřené na infrastrukturu
pro předškolní vzdělávání, které
mohou zahrnovat i nákup ICT vybavení, ať již v podobě standardního
IT vybavení, tak i specializovaných
výukových pomůcek, jako jsou tablety či interaktivní tabule. Zde je
možné zahrnutí ICT dodávek pouze jako doplňkový náklad k hlavnímu cíli projektu, kterým je rozšiřování kapacit mateřských škol.
Pro doplnění a lepší představu
o projektových záměrech ke zvýrazněným výzvám je v další části
newsletteru uveden souhrn informací k tématu eGovernment, ze
kterých lze vycházet při formulaci
projektových záměrů do výzev č. 7,
11 a 19.

Informace
k implementaci
eGovernmentu
v současném
programovém
období

Česká republika se v současné době nachází na půli
cesty k zavedení eGovernmentu v nejširším slova smyslu, včetně jeho jednotlivých
složek, obsahujících prefix
„e“ (eHealth, eJustice apod.).
Seznamme se tedy se skutečným stavem a plány na další
rozvoj v této oblasti.

Kdo je za implementaci
zodpovědný?

Hlavním nositelem myšlenky a současně i hybatelem celého procesu
by mělo být především Ministerstvo vnitra, které je za výkon státní
správy jako celku odpovědné a tedy
je tím nejdůležitějším řídícím článkem při implementaci pravidel
eGovernmentu. Bylo již vytvořeno
několik strategických dokumentů,
které stanovují, co se má udělat,
méně konkrétně již určují, jak se
mají jednotlivé kroky provést a kdo
za ně bude odpovědný.
Z tohoto pohledu bude pravděpodobně probíhat celý proces tak,
že kdo první přinese smysluplný
projekt na dané téma, bude mít při
výběru pro realizaci nezanedbatelnou výhodu. V každém případě,
na konci srpna a začátkem září se
předpokládá hlavní nápor při tvorbě projektových záměrů a lobbing

za jejich prosazení v rámci strategií
jednotlivých resortů.

Pravidla projektových
záměrů

Aby bylo možno s projektovým
záměrem uspět, musí tento respektovat základní a nezpochybnitelná
pravidla, která jsou již pro elektronizaci veřejné správy stanovena.
Prvním z nich je dodržení čtyřvrstvé architektury sdílených služeb,
kdy první vrstvou jsou služby státní
a ostatní veřejné správy, druhou
vrstvou jsou služby informačních
systémů, třetí vrstvou jsou služby
informačních technologií a nakonec čtvrtou vrstvou jsou služby
datových center a služby bezpečné
komunikační infrastruktury.
Právě čtvrtá vrstva architektury
sdílených služeb je nejzajímavějším tématem, neboť pro vytvoření
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funkčních elektronických archivů
a výměnu informací mezí informačními systémy budou nutné masívní
investice do nových datových center a vysokokapacitních připojení.
Lze předpokládat, že i v této oblasti
bude respektována základní hierarchie ve veřejné správě, tj. hlavní
část infrastruktury bude vlastněna
a provozována orgány státní správy
(ministerstvy), sekundární infrastruktura bude v gesci krajů a pouze doplňkově se bude jednat o možné zapojení obcí. U obcí budou hrát
výraznější roli statutární města,
zatímco ostatní města a obce
budou spíše využívat infrastrukturu
pronajatou od nadřízených složek
státní správy, případně samosprávy.
Pokud se vrátíme ke třetí vrstvě,
tj. službám informačních technologií, které budou vytvářet provozní
prostředí (tzn. typicky služby aplikačních, databázových či webových
serverů), je důležité uvědomit si
jednu skutečnost, kterou je zatím
nevyjasněná pozice směrem k out-

sourcingu těchto služeb. Není
definitivně určeno, jakou cestou
se bude veřejná správa jako celek
ubírat, ale s největší pravděpodobností se bude jednat o mix variant,
kdy část služeb bude zajišťována
vlastními silami a část služeb bude
outsourcována v dlouhodobém
horizontu (hovoří se zatím o 5–
10letých smlouvách).
V současné době tedy nastává vhodný okamžik pro zintenzívnění informační a osvětové kampaně směrem
ke klíčovým hráčům s cílem vysvětlit a prokázat výhodnost outsourcovaných služeb a to jak v oblasti
provozních úspor, tak i například
vyšší produktivitě práce.
Připravovaná výzva č. 7 z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) je aktuálně
jednou z příležitostí, kam lze
připravit projekty, zaměřené na
realizaci investic, směřujících do
fungující infrastruktury pro elektronizaci veřejné správy.
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Plánované projekty
a aktivity

Jako součást strategie zavádění
eGovernmentu jsou již naplánovány typy projektů (aktivity), jejichž
přípravou by se jednotlivé orgány veřejné správy měly zabývat.
Z tohoto zásobníku jsme vybrali
ty nejzajímavější, které obsahují
i poměrně výrazné investiční náklady jak na HW a SW, tak i na externí
služby.
Celkové náklady těchto projektů
jsou vyšší, ale výši personálních
nákladů zde neuvádíme, neboť ty
budou ve formě mzdových nákladů
zaměstnanců ministerstev, krajů
a obcí.
Část níže uvedených aktivit již bude
možno předložit do plánovaných
výzev, uvedených na předchozích
stranách newsletteru.

Plánované
náklady

Typ nákladů

50 až 100 centralizovaných agendových systémů publikujících
nereferenční agendové údaje spolu s referenčními údaji
prostřednictvím CMS 2.0

110 000 000 Kč

HW a SW a služby pro realizaci
publikačních a čtenářských konektorů
a serverů pro publikaci hromadných
údajů a statistik

Dobudování informačních
a komunikačních systémů veřejné
správy a realizace bezpečnostních
opatření podle zákona o kybernetické
bezpečnosti

Zprovozněný centralizovaný provozní a bezpečnostní dohled
v rámci CMS 2.0, propojení významných informačních
systémů a prvků kritické infrastruktury s dohledovým
systémem, propojení dohledového systému CMS 2.0
na CERT NBU

50 000 000 Kč

HW, SW a služby pro realizaci
společného bezpečnostního
dohledového centra

Realizace systému elektronické
identifikace, autentizace a autorizace
pro klíčové agendové informační
systémy

Zprovozněný systém elektronické identifikace
s připojenými agendovými systémy a další systémy
dle popisu

320 000 000 Kč

HW, SW a služby pro realizaci
definovaných funkcionalit

Zajištění úplného elektronického
podání vybraných agend

Zprovozněná funkcionalita CzechPoint@home pro klíčové
agendy na PVS, propojená s agendovými systémy

350 000 000 Kč

HW, SW a služby pro realizaci
definovaných funkcionalit

Aktivita

Předpokládaný výstup

Rozšíření, propojení a konsolidace
datového fondu veřejné správy
a jeho efektivní a bezpečné využívání
dle jednotlivých agend
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Je u projektů zaměřených na eGovernment možné žádat
jako samostatná
obec (město) na
vlastní řešení některého z témat?
Teoreticky ano, ale vždy se bude
posuzovat, zda bude zachována
kompatibilita s celostátně řešenými agendami a případně zda již
není řešeno na centrální úrovni
některým z ministerstev. Při přípravě takových projektů je vždy
před jeho předložením nutno zkonzultovat jeho obsah s příslušným
resortem (nejčastěji Ministerstvem
vnitra).  

FAQ

Je pravdou, že veřejná správa bude mít
zakázáno využívat
externí (komerční)
cloudová centra?
Znamená to, že veškeré cloudové služby
pro veřejnou správu
bude zajišťovat stát?

V harmonogramu
výzev IROP nejsou
uvedeny všechny
podporované oblasti
(například dotace
pro základní školy).
Bude známo, kdy
budou vyhlášeny
výzvy i pro ně?

Tato informace není přesná a platí
pouze pro tzv. kritickou infrastrukturu, kterou bude mít ve svém
vlastnictví stát. Nicméně se předpokládá, že pro běžný provoz státní
správy a samosprávy budou využívány cloudové služby jak veřejných,
tak soukromých poskytovatelů.

Výzvy pro všechny zbývající oblasti,
které nejsou uvedené v aktuálním
harmonogramu, se plánují na první
pololetí roku 2016.  

V předchozích letech
byly způsobilými
žadateli i městské
části. Je tento princip zachován v IROP
i nyní?
Ne, v novém programovém období
si v rámci IROP mohou žádat již
pouze města, nikoliv městské části
(i když mají vlastní právní subjektivitu). Toto pravidlo platí procelé
území ČR, tedy včetně Prahy a jejích městských částí.  

Ing. Jiří Otta

ředitel
tel.: +420 603 244 629
jiri.otta@sviajak.cz

Ing. Marek Koplík

manažer rozvojových projektů
tel.: +420 775 22 33 88
marek.koplik@sviajak.cz

Jiří Novotný, dipl. ek.
technický ředitel
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jiri.novotny@sviajak.cz
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