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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat veřejnou finanční podporu rozvoje 

informační společnosti v Moravskoslezském kraji. Práce se nejprve zaobírá obecným 

nastíněním informační politiky na úrovni Evropské unie a České republiky. Rozebírá 

programy a fondy, ze kterých měla možnost ČR čerpat v období 2004-2006 a 2007-2013. 

V dalších částech se zaměřuje přímo na Moravskoslezský kraj, kde popisuje krajskou 

informační politiku a realizované projekty v každém období zvlášť. Následuje závěrečné 

srovnání s naznačením možného směru budoucího vývoje podpory informační 

společnosti. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is analysis of public financial support of information society 

development in the Moravskoslezsky region. At first the work focuses on general 

information policy in the European Union and the Czech Republic. Then it analyzes 

programs and funds, from which the republic was able to draw in the period 2004-2006 

and 2007-2013. In the following sections main attention is paid to the Moravskoslezsky 

region and its local information policy and implemented project in each period separately. 

The thesis is closed with the final comparison of both periods with an indication of 

possible direction of future development of information society. 
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PŘEDMLUVA 

Bakalářská práce se zabývá podporou informační společnosti 

v Moravskoslezském kraji. Nejprve obecně načrtává informační politiku na úrovni státu 

a Evropské unie. Popisuje strategie a operační programy s jednotlivými fondy, které se 

na informační společnost a rozvoj informačních technologií specializují.  

Další části práce se už týkají výhradně Moravskoslezského kraje v letech2004-

2006 a 2007-2013. V každém období je rozebrán program pro rozvoj kraje a zdůrazněny 

části, které se týkají rozvoje informační společnosti. Pozornost je také zaměřena na 

ostatní dokumenty a programy, které ovlivnily kraj. Dále práce uvádí příklady 

realizovaných projektů a to projekty financované z fondů Evropské unie, státního 

rozpočtu a z kraje.  

Důležitou částí práce je srovnání obou období na závěr z hlediska informační 

politiky, realizovaných projektů a prostředků vyčleněných na jejich realizaci. Následuje 

výhled do budoucna, který se snaží vytyčit možný směr, kam se informační politika bude 

ubírat, ať už na úrovni kraje, republiky či Evropské unie. 

Práce převážně čerpá z online zdrojů a to přibližně stejným dílem z českých a 

anglických dokumentů. Autorka práce dále navázala e-mailovou a telefonní komunikaci 

s vybranými úřady. Převážně s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady - (hlavně 

Moravskoslezským) a také s linkou Eurofon, která zodpovídá dotazy týkající se Evropské 

unie. 

Práce je vypracována dle normy ISO 690 a ISO 690-2. V textu je použito citování 

pomocí průběžných poznámek. Citace za textem jsou abecedně seřazeny. 
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1 ÚVOD 

Žijeme v době, která je jedinečná svým rychlým rozvojem ve většině vědních 

oborů. Co se před stoletím zdálo být nemožné a dokonce nemyslitelné, je pro nás nyní 

běžné a leckdy si nedokážeme bez toho představit náš život.  V medicíně se 

transplantace orgánů považuje za rutinní operaci a s pomocí genetiky se z nás stává to, 

co by člověk ve starověku, středověku a i v novověku nazval bohem. Jak dlouho bude 

tento proces bleskového pokroku pokračovat, nemůžeme určit, ale je důležité ho 

podporovat všemi prostředky.  

Co člověku dopomohlo k tomuto rychlému rozvoji? Určitě také nové informační 

technologie. Sdílení a rychlá výměna informací jsou totiž jedním z pilířů, na kterých stojí 

naše společnost - informační společnost.  

Tímto termínem se zabývalo mnoho osobností z různých oborů. Například také 

Manuel Castells – sociolog zejména spojovaný s informační vědou, který ve svých 

pracích poukazuje na to, že se během sedmdesátých let nakumulovalo několik klíčových 

objevů, které se staly základem celého technologického podloží dnešní informační 

společnosti.1  

Obecně se za informační společnost považuje taková společnost, pro kterou je 

samozřejmé efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) 

společně s všeobecným pochopením důležitosti informací.2 

 

                                                        
1 JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace: globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA 

a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy. Praha, 2006. 186 s. Disertační práce. Univerzita Karlova 
v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce Doc. PhDr. Rudolf 
Vlasák. 

2 PEKÁREK, Aleš. Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy = current information policy of the 
Czech Republic in the public administration sector.  Praha, 2007. 228 s., 26 s. příl. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Konzultant rigorózní práce doc. PhDr. Rudolf 
Vlasák. 
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2 OBECNÁ PROBLEMATIKA VEŘEJNÉ REGIONÁLNÍ PODPORY 

INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR 

2.1 Informační politika v ČR a EU 

Přelom 80. a 90. let dvacátého století přinesl českým zemím velkou změnu. 

S pádem komunistického režimu v roce 1989 se naše politika přeorientovala směrem 

k západu. Začalo se debatovat o nových tématech a přístupech v řízení státu. 

Na začátku třetího tisíciletí se toto projevilo i v ČR v oblasti informačních věd. 

Začaly se totiž řešit pojmy informační společnost a informační politika. Na české půdě 

(pod taktovkou Jiřího Kofránka z Rady vlády České republiky pro státní informační 

politiku) se utvořil koncept Státní informační politiky (SIP), který se zaměřoval 

především na informatizaci veřejné správy, elektronický obchod a informační 

gramotnost.  

 Současně se v Evropě zformovala Lisabonské strategie, která měla zaručit, že 

v období 2000-2010 se Evropská unie stane nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími 

pracovními místy a s větší sociální soudržností.3 Tohoto chtěla EU dosáhnout právě 

pomocí podpory informační společnosti a ICT.  

Evropská komise tehdy v čele se svým předsedou Romanem Prodim vypracovala 

iniciativu eEurope - An Information for All (eEvropa - Informační společnost pro 

všechny).  

Hlavní cíle této iniciativy by se daly shrnout do těchto tří bodů: 

 zajistit, aby každý občan, domácnost, škola, firma či administrativa měli 

přístup k internetu a uvést je do digitálního věku 

 vytvořit digitálně gramotnou Evropu, podporovanou podnikatelskými 

aktivitami a připravenou financovat a rozvíjet nové myšlenky 

 zajistit, že celý proces bude zahrnovat řešení sociálních otázek a bude 

budovat důvěru spotřebitelů a posilovat sociální soudržnost4 

                                                        
3 EU. Evropská komise. Europa : Evropská komise [online]. Brusel : Evropská komise, 2010-10-30 [cit. 2011-

08-08]. Lisabonská strategie. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm>. 

4 eEurope : An Information Society for all. Action Plan [online]. Brusel : Evropská komise, [2001] [cit.2001-10-
20]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/index_en.htm>.  

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/index_en.htm%3E
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V následujících letech byly vyhotoveny další tři strategie eEurope- 2002, 2003 + a 

2005. Českou republiku ovlivnily nejvíce eEurope 2003 +, která byla vytvořena pro 

kandidátské země a eEurope 2005, která sloužila jako podkladový materiál Ministerstvu 

informatiky pro českou strategii eČesko 2006 (Státní informační a komunikační politika 

– SIKP). O té se více můžete dočíst v kapitole 2.3.1. 

Po vstupu do EU v roce 2004 ČR spolu s ostatními novými členy EU následuje 

společné koncepty pro informační společnost. V období 2005-2010 byla aktuální 

strategie i2010, která spolu s Digitální agendou pro Evropu  (A Digital agenda for Europe) 

z 26. srpna 2010 formuje výrazně naši společnost.  

 

2.2 Financování informační společnosti z  fondů EU 

Vstup do Evropské unie nám přinesl mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější určitě 

patří to, že máme možnost čerpat peníze z evropských fondů. Na právě probíhající 

programové období 2007—2013 má ČR k dispozici 26,69 miliard eur.5 Což pro 

porovnání představuje přibližně tři čtvrtiny našeho státního rozpočtu.  

Fondy slouží především k podpoře hospodářského růstu, odstraňování sociálních 

nerovností, zlepšování vzdělanosti a k ochraně životního prostředí. Čerpat z nich mohou 

i kandidátské země, pro které jsou připraveny speciální finanční nástroje – Fondy 

předvstupní pomoci. 

Každé programovací období má své vlastní fondy. Ve skutečnosti se jedná pouze 

o jejich přerozdělení či změnu názvu (přesné rozdělení fondů za poslední dvě období viz 

příloha č. 1). Nejvíce prostředky disponují strukturální fondy, ty pak financují hlavně 

regionální politiku. Rozsáhlé projekty v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy a 

nově i v oblasti energické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie sponzoruje Kohézní 

fond neboli také Fond soudružnosti. V roce 2002 byl dále založen Evropský fond 

solidarity, stalo se tak díky rozsáhlým záplavám, které postihly střední Evropu. 

Zaměřuje se tudíž na pomoc kandidátským a členským státům, které byly postiženy 

přírodní katastrofou.  

Zvláštní postavení mají Komunitární programy, které jsou financovány přímo 

z rozpočtu EU a to formou grantů. Podporované projekty jsou z oblasti kultury, vědy a 

                                                                                                                                                                             
5 Strukturální fondy EU [online]. 2011 [cit. 2011-08-08]. Programy 2007-2013. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 
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výzkumu, vzdělání, podpory podnikání, informační společnosti a rozvoje dopravní a 

energetické infrastruktury. Právě tyto komunitární programy spolu se strukturálními 

fondy přispívají nejvíce k rozvoji informační společnosti. 

 

2.2.1 Financování informační společnosti ze strukturálních fondů 

Mezi základní principy regionální politiky patří princip adicionality 

(doplňkovosti). Projekty tedy musí být spolufinancovány kromě prostředků z EU dále 

např. z vlastních zdrojů, ze státního rozpočtu či rozpočtů krajů, obcí, atd. 

 

2.2.1.1 Programové období 2004-2006 

2.2.1.1.1 Cíle a operační programy regionální politiky 

Každé období je specifické svými cíli a iniciativami. Ty jsou rozpracovány 

v programových dokumentech víceúrovňového charakteru, z nichž nejnižší musí 

naplňovat výše uvedené (viz příloha č. 2).  

Výsledkem na nejvyšší úrovni jsou tzv. cíle regionální politiky, které určuje 

Evropská komise. V minulém období 2004-2006 bylo těchto cílů celkově devět – včetně 

iniciativ (viz příloha č. 3). První cíl se zaměřoval na podporu v regionech, jejichž HDP na 

jednoho obyvatele bylo nižší než 75% průměru EU. Týkal se všech regionů kromě Prahy, 

která jako jediná měla a má nad 75% HDP na osobu. Té se týkal druhý a třetí cíl. 

Iniciativy Společenství se zaměřovaly na mezinárodní spolupráci napříč Evropou. 

Na nejnižší úrovni programových dokumentů jsou operační programy. V letech 

2004-2006 ČR realizovala 16 těchto programů (viz příloha č. 4). Z čehož pouze tři 

programy – OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Průmysl a podnikání a Společný regionální 

operační program (SROP) - zahrnovaly důraz na podporu ICT.  

OP Rozvoj lidských zdrojů ve všech čtyřech prioritách a OP Průmysl a podnikání 

ve dvou - v opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb a v opatření 

1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace.  

SROP ve své strategii definoval rozvoj informační společnosti a ICT 

v následujících prioritách. 

Podpora interaktivních veřejných služeb a míst veřejného přístupu k Internetu 

byla obsažena v opatření (OP) 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií 

v regionech.  
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Informační vzdělanost byla zohledněna v OP 3.2 Podpora sociální integrace 

v regionech. 

Elektronické služby k propagaci Evropy a nabízení veřejných informací byly 

zahrnuty v OP 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, OP 4.1 

Rozvoj služeb pro cestovní ruch a OP 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 

V rámci širšího pojetí informační společnosti byla věnována pozornost prevenci 

kriminality (OP 3.2 Podpora sociální integrace v regionech a OP 2.3 Regenerace a 

revitalizace vybraných měst) a kontrolním funkcím se zřetelem na vymýcení 

institucionalizované korupce a zneužití úřední moci (OP 3.3 Posílení kapacity místních a 

regionálních orgánů při plánování a realizaci programů).6 

2.2.1.1.2 Vyčleněné strukturální fondy 

Míra spolufinancování projektů ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který 

cíl spadá. Obecně platilo, že v případě Cíle 1 maximální míra spolufinancování z 

prostředků EU činila 75% celkových nákladu (pokud měl členský stát navíc nárok na 

podporu z Kohezního fondu, byl tento podíl 80 - 85%); u ostatních cílů maximálně 50% 

nákladu. Pokud tyto investice vytvářely příjmy, byl podíl Unie výrazně nižší. 

EU v letech 2004-2006 financovala své programy ze čtyř strukturálních fondů, 

které naplňovaly spolu s Kohézním fondem politiku hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS) též regionální, tedy snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony. 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) byl jedním z nejdůležitějších 

strukturálních fondů. Podporoval vznik nových pracovních míst, zlepšoval 

infrastrukturu, rozvoj technologií. Zaměřoval se také na ochranu a zlepšování životního 

prostředí a podporu malých a středních podniků. 

Evropský sociální fond (ESF) se více soustředil na pomoc lidem v jejich 

profesních životech a jejich začlenění do společnosti. Tzn. pomoc sociálně slabším, 

tvorba nových rekvalifikačních kurzů a doplňování sociálních programů členských států 

EU (zvláště pokud se jednalo o dlouhodobé programy jako aktivní politika 

zaměstnanosti nebo reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných). 

                                                        
6 Společný regionální operační program České republiky na léta 2004-2006 : programový dokument [online]. 

Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006 [cit. 2011-08-08]. Verze 0.2. Dostupné ve formátu DOC z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-

PROGRAM-(SROP)/Dokumenty/Programove-dokumenty-programu-SROP/Programovy-dokument-SROP-2004-

2006>. 
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Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) jak je vidno, byl 

tvořen ze dvou částí – podpůrné a záruční. Záruční financovala společnou zemědělskou 

politiku a tvořila 95% výdajů z celého fondu. Podpůrná část se zaměřovala více na 

konkurenceschopnost farmářů a zemědělců, plnila tedy více cíle regionální politiky.  

Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) měl za úkol podporovat 

restrukturalizaci evropského rybolovného sektoru. Pomáhal modernizovat loďařství, 

chov ryb a obchod s rybími výrobky. 

Celkově bylo v období 2000-2006 vyhrazeno pro regionální politiku 235 miliard 

eur (údaje z tel. linky Eurofon, 2011), z čehož ČR vyčerpala 2, 6 miliardy eur za zkrácené 

období 2004-2006 prostřednictvím více než 13 290 projektů. Poptávka žadatelů po 

podpoře z programů strukturálních fondů téměř trojnásobně převyšovala dostupné 

zdroje.7  

Podrobné rozdělení financí v rámci strukturálních programů viz příloha č. 5.   

 

2.2.1.2 Programové období 2007-2013 

2.2.1.2.1 Cíle a operační programy regionální politiky 

V tomto novém období se vytvořily tři hlavní cíle – Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Iniciativy, které 

podporovaly mezinárodní spolupráci, zanikly a touto oblastí se zabývá nyní třetí cíl.  

První cíl Konvergence se podobně jako v minulém období zaměřuje na 

hospodářský rozvoj zemí, které jsou pod 75 % průměrem evropského HDP. Druhý cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost usiluje o inovaci a posilování 

konkurenceschopnosti, týká se opět pouze regionu hl. m. Prahy. 

V rámci prvního cíle byly v ČR vytvořeny dvě skupiny operačních programů – 

regionální (ROP) a tematické (TOP). Sedm ROPů pro regiony soudržnosti (viz příloha 

č. 6) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur a osm TOPů s celkovou přidělenou 

částkou 21,23 miliard eur. 

V letech 2007-2013 se ICT a informační společností zabývá hlavně jeden 

z tematických programů – Integrovaný operační program (IOP). V prioritní ose č. 1 řeší 

problematiku modernizace veřejné správy a v druhé ose zavádění ICT v územní správě. 

Jedná se převážně o  

                                                        
7 Strukturální fondy EU [online]. 2010 [cit. 2011-08-08]. Informace o fondech EU. Dostupné z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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 zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy 

 zkvalitnění činnosti justice 

 přiblížení veřejné služby občanovi 

V menší míře je také rozvoj ICT/IS řešen v OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) 

a v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (LZaZ). 

VaVpI – zde se jedná hlavně o podporu výzkumným pracovišť zaměřených na 

ICT/IS na vysokých školách.  

(V operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace bylo uskutečněno ke dni 

5.8.2011 5 projektů se zaměřením na ICT/IS. Všechny projekty se odehrály mimo 

Moravskoslezský kraj, proto dále nebude zahrnut.) 

LZZ – zde se prioritní oblast 4 Veřejná správa a veřejné služby soustřeďuje na 

školení státních zaměstnanců, tak aby uměli pracovat s nejmodernějšími ICT 

technologiemi. Na tuto oblast bylo vyčleněno 195, 1 mil. eur. 

 

 Obsah ROPů je dán konkrétní potřebou daného regionu soudružnosti. ROP pro 

Moravskoslezský region je rozpracován v kapitole 4.1. 

 

2.2.1.2.2 Vyčleněné strukturální fondy 

Z původních čtyř fondů se zachovaly pouze dva – ERDF a ESF. EAGGF se 

přeformoval na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), který 

podporuje pouze zemědělskou politiku EU. FIFG postihl stejný osud, vyčlenil se ze 

strukturálních fondů a nově pod názvem Evropský rybářský fond financuje společnou 

rybářskou politiku EU.8  

ERDF – nejdůležitější objemem peněz a rozsahem působnosti. Po zániku FIFG a 

EAGGF financuje všechny tři cíle období 2007-2013. Zaměřuje se na modernizaci a 

posilování hospodářství. 

ESF – jeho činnost zůstala stejná – podporuje a rozvíjí lidské zdroje a sociálně 

slabší. Jeho prostředky jsou určeny na první a druhý cíl.    

 

                                                        
8 Česko. Ministersto pro místní rozvoj. Odbor evropských fondů. Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013. 

Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropských fondů, Květen 2007. 16 s. Dostupné z WWW: 

<www.msmt.cz/file/11686_1_1/>. 
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2.2.2 Financování informační společnosti z Komunitárních programů 

Jak již bylo řečeno, Komunitární programy jsou financovány přímo z rozpočtu 

Evropské unie a slouží k prohlubování spolupráce a k řešení společných problémů 

členských i kandidátských států EU, které přímo souvisejí s politikami Společenství. 

2.2.2.1 Období 2004-2006 

V letech 2004-2006 bylo vytvořeno celkem 54 programů, z toho se na informační 

společnost a rozvoj ICT zaměřovaly níže uvedené programy. 

 

6. rámcový program (6. RP, The sixth framework program - FP6) – byl zaveden 

pro období 2002-2006 a tvořily jej tři bloky (viz příloha č. 7 – brožura 6.RP). Informační 

společnost a technologie (IST) byly druhou prioritou v prvním bloku s názvem 

Zaměření a integrace Evropského výzkumu. Priorita měla realizovat evropskou politiku 

tvorby znalostní společnosti a akčního plánu e-Europe a zkoumat možnost začlenění 

informačních technologií (IT) do běžného života každého občana a také měla posílit 

konkurenceschopnost evropského výzkumu. Tyto cíle realizovala v rámci tří 

tematických oblastí: 

 řešení společensko-ekonomických problematik – důvěra 

v elektronické operace a jejich bezpečnost, el. obchodování, 

administrativa, výuka, komplexní systémy aj. 

 vývoj technologických stavebních bloků – komunikační 

infrastruktury a softwarové technologie, nanosystémy, inteligentní 

rozhraní a systémy zpracování informací 

 výzkum v oblasti nových technologií a principů – nové vědy a 

technologické oblasti mající vztah k IT.  

Z celkových 17,5 mld. eur vyměřených pro FP6 bylo pro informační společnost a 

technologie vyčleněno 3, 626 mld. eur.9 

 

e-Learning – vytvořen na období 2004-2006, efektivně měl začlenit ICT do 

vzdělání a odborné přípravy v Evropě a tím tak vytvořit znalostně založenou společnost. 

Skládal se ze čtyř akčních linií: 

                                                        
9 EU. European commission. Community Research. The Sixth Framework Programme in brief [online]. 

Brussel : European commission, December 2002 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: 

<ec.europa.eu/research/fp6/pdf/fp6-in-brief_en.pdf>. 
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 podpora digitální gramotnosti 

 evropské virtuální univerzity 

 e-partnerství škol v Evropě a podpora vzdělávání učitelů 

 akce na podporu e-learningu v Evropě 

 

e-Content (2001-2004) a e-Contentplus (2005 -2008) - cíle těchto programů 

spočívaly v produkování, šíření a využívání elektronických dokumentů. E-Contentplus 

v rámci jedné ze tří tematických oblastí s názvem Digitální knihovny podporoval 

vytvoření Evropské digitální knihovny (Europeana). Zbylé dvě se zaměřovaly na 

informace geografického a vzdělávacího rázu.10 

 

Bezpečnější internet (1998-2004) a Bezpečnější internet plus (2005-2008) – 

programy bojovaly proti nelegálnímu a škodlivému obsahu na internetu a upozorňovaly 

rodiče na nebezpečí číhající ve virtuálním světě. 

 

Bezpečnější internet Bezpečnější internet plus 

Vytváření evropské sítě horkých linek Vytváření evropské sítě horkých linek 

Rozvoj filtrovacích a hodnotících systémů Potírání závadného obsahu 

Budování o povědomí bezpečnosti Zvyšovat povědomí o bezpečnosti 

 Fórum pro bezpečný internet 

 

Tabulka 1 Akční linie programů Bezpečnější internet a Bezpečnější internet plus (vlastní úprava) 

 

eTEN (1998-2006) - klíčový nástroj Akčního plánu Evropské unie eEurope 2005. 

Jeho hlavním cílem byla podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických 

služeb. Program eTEN doplňoval národní programy a politiky členských zemí v oblasti 

informačních technologií. Byl zaměřen na těchto šest tematických oblastí: 

 eGovernment 

 eHealth 

 eConclusion 

 eLearning 

                                                        
10 EU. European commission. Europa : Summaries of EU legislation [online]. 2007-31-08 [cit. 2011-08-11]. 

EContentplus: 2005-2008. Dostupné z WWW: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226g_en.htm>. 
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 důvěryhodnost a bezpečnost 

 služby pro malé a střední podniky 

MODINIS (2003-2006) – zajišťoval finanční podporu pro implementaci Akčního 

plánu eEurope 2005. Měl čtyři cíle: 

 analyzovat sociální a ekonomické důsledky informační společnosti 

 připravovat založení budoucí struktury pro otázky sítí a informační 

bezpečnosti na evropské úrovni 

 podporovat členské země k realizaci eEurope 2005 

 sledovat plnění Akčního plánu a srovnávat je se světovou praxí 

 

IDA II (1999-2004) – (Interchange of Data between Administration) – jak již 

z názvu vyplývá, jeho cílem bylo podporovat rozvoj a provoz transevropských 

telematických sítí pro výměnu dat mezi správními orgány členských států a/nebo 

institucí Společenství. 

V roce 2005 byl vyhodnocen jako jeden z nejefektivnějších programů při daných 

finančních podmínkách. 

 

IDABC (2005-2009) – navazoval na IDA II, podporoval a propagoval vznik a 

rozvoj pan-evropských služeb eGovernmentu pro administrativu, firmy a občany, včetně 

interoperabilních datových komunikačních sítí. 

 

2.2.2.2 Období 2007-2013 

V současném období byl počet programů výrazně zredukován. Z celkových 17 

rámcových programů se na informační společnost a technologie zaměřují pouze tři, z 

toho jeden okrajově. 

 

7. rámcový program (7. RP, The seventh framework program- FP7) – doba 

působnosti 2007-2013 – je následovníkem FP6, podobně jako on se soustředí na rozvoj 

a podporu v oblasti evropského výzkumu. Se svými 53,2 mld. eur je finančně 

nejrozsáhlejší ze všech předchozích FP. Zahrnuje čtyři hlavní programové témata: 

 Spolupráce – jádro FP7, témata: zdraví, potraviny, zemědělství a rybářství 

a biotechnologie, ICT, nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové 
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výrobní technologie, energetika, životní prostředí, doprava, 

společenskoekonomické vědy a humanitní obory, vesmír a bezpečnost.  

 Myšlenky a Evropská rada pro výzkum (ERV)- financuje badatelský 

výzkum v oblasti vědy a technologií nezávisle na tematických prioritách. 

Projekty jsou odborně posuzovány výhradně na jejich znamenitosti.  

 Lidé – vzdělávání a mobilita vědeckých pracovníků.  

 Kapacity – budování znalostní ekonomiky. V rámci oblasti Výzkumné 

infrastruktury je zahrnuto také aktivování infrastruktur založených na 

ICT jako např. grid, computing, software a komunikace. 

Pro oddíl ICT v části Spolupráce bylo vyčleněno 9, 05 mld. eur.  

FP7 se také zaměřuje na jaderný výzkum (Euroatom) podobně jako jeho 

předchůdce. 

 

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (Competetiveness 

and innovation Framework programme - CIP) – léta 2007-2013 – zaměřuje se hlavně na 

malé a střední podniky (MSP). Poskytuje finance na inovační činnosti, snaží se lépe 

implementovat a využívat ICT, přispívá k rozvoji informační společnosti v rámci tří 

operačních programů: 

i. Program pro podnikání a inovace (EIP) 

ii. Program na podporu politiky informačních a komunikačních 

technologií (ICT-PSP) 

iii. Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) 

ICT-PSP - se zaměřuje na podporu širšího zavádění inovativních služeb 

založených na ICT a využívání digitálních materiálů v Evropě občany, vládami a podniky, 

zejména MSP. 

Finance jsou orientovány hlavně na pilotní akce a zahrnují veřejné i soukromé 

organizace. Hlavní zájmové oblasti: 

 ICT pro zdraví, stárnutí a začlenění 

 digitální knihovny 

 ICT pro zkvalitnění veřejných služeb 

 ICT pro účinné využití energie a inteligentní mobilitu (smart mobility) 

 vícejazyčný web a evoluce internetu 

Program je následovníkem zaniklých eContentplus  a eTEN.  
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Celková finanční částka, která je vyhrazena na tento program obnáší 730 mil. eur. 

 

LIFE + (2007-13) – tento program se zaměřuje spíše na financování životního 

prostředí. Pro toto období je však jedna z jeho priorit zaměřena na informace a 

komunikaci: 

 příroda a biodiversita 

 politika životního prostředí a vláda 

 informace a komunikace 

Tato třetí priorita financuje projekty týkající se kampaní na zvyšování povědomí 

v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti 

otázek, jakož i projekty týkající se prevence lesních požárů.11 

 

2.2.3 Financování informační společnosti z fondů předvstupní pomoci 

České republiky se týkaly fondy předvstupní pomoci z období 2000-2006. Byly 

členěny do 5 nástrojů – PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS a Předvstupní pomoc Turecku. 

 

PHARE - jedním z jeho cílů bylo posilování institucí a vnitřních administrativních 

struktur potřebných pro převzetí legislativy Evropských společenství a pro přípravu na 

účast v programech EU. Proces programování a příprava projektových fiší vycházela z 

Přístupového partnerství, Národního programu přípravy ČR na členství v EU, pravidelné 

hodnotící zprávy a Kodaňských kritérií. Samotná realizace pomoci se řídila prováděcími 

předpisy a prostředky byly čerpány na základě podepsaných Finančních memorand. 

NROS implementovala dílčí programy EU PHARE zaměřené na rozvoj občanské 

společnosti od počátku své existence, to jest od roku 1993. Posledním 

implementovaným programem je program Phare 2003.12 

Právě v rámci tohoto programu bylo vytvořeno několik projektů, které 

podporovaly zavádění ICT. Tyto projekty se týkaly hlavně regionů Moravskoslezska a 

Severozápadu. 

                                                        
11 Česko. Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online]. 2008-2011 [cit. 2011-07-

20]. Komunitární program LIFE/LIFE+. Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life>. 

12 PHARE : NROS [online]. 2006 [cit. 2011-08-08]. Ukončené programy. Dostupné z WWW: 

<http://www.nros.cz/programy-nros/ukoncene-programy/phare>. 
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ISPA (Instrument for structural policies for pre-accesion) – nástroj finanční 

pomoci, který se zaměřoval na pomoc při budování dopravní infrastruktur a na 

problémy životního prostředí a odpadového hospodářství. Realizovalo se 21 projektů, 

mezi ně patřilo např. vybudování rychlostní komunikace R48 mezi Frýdkem-Místkem a 

vesnici Dobrá. 

CARDS - byl určen k poskytování pomoci Společenství pro země jihovýchodní 

Evropy s ohledem na jejich účast v procesu stabilizace a přidružení s Evropskou unií. 

SAPARD (Special accession programme for agriculture and rural development)- 

soustředil se na pomoc zemědělskému sektoru.  

 

2.3 Financování informační společnosti státem  

2.3.1 Informační politika státu v období 2004-2006 

Toto období patří ke světlejším chvilkám rozvoje a podpory ICT v ČR. V roce 2003 

(konkrétně 1. 1. 2003) bylo totiž zřízeno, na základě zákona č.517/2000 Sb., některá 

opatření v soustavě úředních orgánů státní správy, Ministerstvo informatiky. To vydalo 

v roce 2004 novou Státní informační a komunikační politiku – e-Česko 2006, která, jak 

již bylo řečeno výše, vycházela z evropského konceptu pro informační politiku eEurope 

2005.  

Skládala se ze čtyř hlavních prioritních oblastí: 

 Dostupné a bezpečné komunikační služby  

 Informační vzdělanost 

 Moderní veřejné služby on-line  

 Dynamické prostředí pro elektronické podnikání 

A) Dostupné a bezpečné komunikační služby  

V rámci první oblasti Dostupné a bezpečné komunikační služby byl v roce 2005 

schválen důležitý dokument – Národní politika pro vysokorychlostní přístup. Ta 

kladla důraz na podporu rozvoje online služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany 

státu a to v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a veřejné správy a identifikovala 

hlavní příčiny pomalého rozvoje broadbandu v České republice. Zřízeno bylo Fórum pro 

vysokorychlostní přístup k internetu, které posuzovalo předložené projekty a dále 

rozpracovávalo další politiku. Projekty byly financovány z dotačního titulu, který byl pro 
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tuto problematiku ustanoven. Jmenoval se Dotační titul pro vysokorychlostní přístup 

a peníze na jeho činnost pocházely z privatizace Českého Telecomu.  

Dalším dokumentem vycházejícím ze SIKP byla Národní strategie informační 

bezpečnosti ČR. Byla rovněž schválena v roce 2005 a měla: 

- zvýšit důvěru občanů a subjektů komerční i nekomerční sféry v informační 

společnost 

-  zlepšit celkové řízení informační bezpečnosti  

- rozvíjet znalosti o informační bezpečnosti 

- zlepšit mezinárodní spolupráci 

- shromáždit a doporučit nejlepší praxi pro oblast řízení informační 

bezpečnosti 

- zajistit základní lidská práva při používání informačních a komunikačních 

technologií 

- podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky. 

Akční plán plnění byl ovšem schválen až 18. 6. 2007. 

B) Informační vzdělanost  

Podpora informační vzdělanosti též gramotnosti byla již prioritou minulého 

plánu SIP. Ministerstvo tedy navázalo a snažilo se snížit hrozbu tzv. digitální propasti 

(digital divide). Vymyslelo tedy Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). 

Program byl založen na praktických dvouhodinových kurzech, během kterých účastníci 

postupně zvládli v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k 

internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Částečně byl 

tento program financován přímo ministerstvem informatiky a částečně účastníky kurzu. 

Cílové skupiny programu byli senioři, matky s dětmi a sociálně slabší. 

C) Moderní veřejné služby on-line 

Tato část SIKP se zaměřovala na modernizaci veřejné správy a jejích služeb. 

V rámci oblasti Moderní veřejné služby on-line byly stanoveny tři priority – 

eGovernment, eProcurement a eZdravotnictví. Důležitost těchto třech priorit můžeme 

vidět i nyní (červenec 2011), naše nynější informační politika se totiž zaměřuje pouze na 

ně. 
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D) Dynamické prostředí pro elektronické podnikání 

Podle SIKP stát hodlal tuto oblast podporovat v rámci své role zákazníka, 

aktivním chováním a modelovým užitím elektronických nástrojů ve veřejné správě.  

Samotná strategie státu v této oblasti byla obsažena v samostatném dokumentu "Bílá 

kniha o elektronickém obchodu", který vláda ČR vzala na vědomí usnesením č. 

474/2003 ze dne 19. 5. 2003.13 

 

Ministerstvo informatiky navázalo spolupráci i s ostatními ministerstvy. 

S Ministerstvem školství (MŠMT) vypracovalo a financovalo projekt Internet do škol. 

Spolu s Ministerstvem kultury zase projekt Internetizace knihoven, který byl 

financován z dotačního programu Ministerstva kultury VISK. 

Bohužel dne 31. 5. 2007 byla činnost Ministerstva informatiky ukončena. S jeho 

zánikem skončilo i „národní obrození v ICT“. Mnoho projektů bylo zastaveno a ukončeno 

a žádné nové už nenavázaly. 

2.3.2 Informační politika státu v období 2007-2013 

S rozpadem Ministerstva informatiky byly jeho agendy převedeny na 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Dále byla zřízena Rada vlády pro informační společnost, která má poskytovat vládě 

vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje 

informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace 

resortních a národních projektů.  

Rada vlády pro informační společnost byla ustavena na základě usnesení vlády č. 

293 z 28. června 2007. Později na základě usnesení vlády č. 373 z 24. května 2010 a 

následně usnesením č. 183 z 9. března 2011 bylo obměněno složení Rady, novelizován 

Statut Rady a rozšířeny kompetence Rady i o oblast konkurenceschopnosti (Vláda ČR, 

2010). 

Na období 2007-2013 nebyla vypracovaná žádná strategie, která by navazovala 

na předchozí SIKP. Rada vlády pro informační společnost ale vypracovala strategii pro 

tzv. eGovernment, který je jednou z hlavních priorit EU strategie i2010. Dokument byl 

schválen dne 11. července 2007. Jeho cílem je „zajistit koordinovaný a efektivní způsob 

                                                        
13 PEKÁREK, Aleš. Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy = current information policy of the 

Czech Republic in the public administration sector.  Praha, 2007. 228 s., 26 s. příl. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Konzultant rigorózní práce doc. PhDr. Rudolf 

Vlasák. 
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zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních 

fondů v programovém období 2007–2013. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 

zajištění koordinace a synergického působení intervencí realizovaných v rámci 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního 

programu a národních zdrojů. 

Strategie zároveň vytváří rámec pro koordinaci veškerých procesů směřujících k 

efektivní veřejné správě a přátelským veřejným službám, ať již budou financovány ze 

strukturálních fondů, či nikoliv“.14 

 Za její provedení zodpovídá Ministerstvo vnitra skrz Strategii implementace 

eGovermentu v území. Mezi její nejvýznamnější projekty patří eGON s Klaudií. 

eGON: symbol elektronizace veřejné správy 

  

eGON, symbol eGovernmentu, je v 

přeneseném významu živý organismus, ve 

kterém vše souvisí se vším a fungování 

jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. 

Existenci a životní funkce eGONa zajišťují:  

 Prsty: Czech POINT - soustava snadno 

dostupných kontaktních míst 

  

 Oběhová soustava: KIVS – 

Komunikační infrastruktura veřejné 

správy, zajišťující bezpečný přenos dat 

   

 Srdce: Zákon o eGovernmentu  -

 zákon o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi č.300/2008 Sb. 

  

 Mozek: Základní registry veřejné správy- bezpečné a aktuální databáze dat o 

občanech a státních i nestátních subjektech – Registr obyvatel (ROB); osob (ROS); 

územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN); práv a povinností (RPP).15 

                                                        
14 Česko. Rada vlády pro informační společnost. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby : strategie 

realizace Smart Administration v období 2007 - 2015 [online]. Praha : [s.n.], 2007 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.smartadministration.cz/file/9>. 

Obrázek 1 eGON (zdroj: Ministerstvo vnitra) 

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-czech-point-kontaktni-mista-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ega-cili-zakon-o-egovernmentu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-verejne-spravy.aspx
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 Zatímco eGON má na starosti pro transformaci veřejné správy a komfort občanů 

důležité projekty jako Czech POINT, datové schránky nebo základní registry, úkol 

Klaudie je pouze jeden, nicméně zásadní. 

 Má jako nová partnerka eGONa 

symbolizující prostředky cloud computingu 

zajistit, aby byly ICT projekty nejen efektivnější a 

levnější, ale aby také umožnily přechod od 

současného stavu blížícího se správě majetku 

k modelu poskytování a odebírání služeb.16 

Projekty budou financovány velkou 

měrou z fondů EU v rámci programů IOP (171 

mil. eur) a OPLZZ (97 mil. eur). 

eGovernment je tedy v České republice 

silně zastoupen, bohužel pokud jde o IT a 

telekomunikace, tak vláda se touto tématikou 

téměř nezabývá. 

 

 

 

2.4 Financování informační společnosti kraji  

Kraje, které mají možnost čerpat příspěvky z EU a ze státních fondů či rozpočtu, 

mají pravomoc si každoročně vypsat své vlastní dotační programy. Tyto dotace jsou 

směřované do různých oblastí hospodářství např. podpora venkova, životní prostředí, 

sociální oblast, oblast kultury a cestovního ruchu, informační technologie, atd. Celkově 

mají podpořit rozvoj kraje a jeho vyvážený růst. 

Každý kraj je povinen vypracovat svou vlastní strategii rozvoje, v které musí být 

dbáno na ostatní výše postavené strategie – ČR a EU (viz příloha č. 8). Na základě těchto 

                                                                                                                                                                             
15 Česko. Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha : Ministerstvo vnitra, 2010 

[cit. 2011-08-08]. EGON jako symbol eGovernmentu : moderního, přátelského a efektivního úřadu. Dostupné z WWW: 

< http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=10082&doctype=&lang=cs >. 

16 Česko. Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha : Ministerstvo vnitra, 2011-

04-18 [cit. 2011-08-08]. Klaudie : od správy majetku k modelu odebírání a poskytování služeb. Dostupné z WWW: < 

http://www.mvcr.cz/clanek/klaudie-od-spravy-majetku-k-modelu-poskytovani-a-odebirani-sluzeb.aspx>. 

Obrázek 2  Klaudie (zdroj: Ministerstvo vnitra) 
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strategií je vypracován program na rozvoj kraje, kde je již blíže specifikováno, na které 

oblasti je třeba se nejvíce zaměřit. 

Co se týče podpory ICT a informační společnosti, tak níže vybrané kraje by měly 

posloužit jako příklady k lepšímu objasnění jednotlivých strategií a financování ICT 

v rámci krajů. 

2.4.1 Kraj Vysočina 

V České republice nejvíce podporuje rozvoj informační společnosti a ICT kraj 

Vysočina. Na toto téma má také vypracovanou Strategii pro rozvoj informační 

společnosti pro léta 2009-2013, což v mnoha krajích nebývá běžné. Dokument stanovuje 

základní směry rozvoje ICT. Konkrétní aktivity jsou pak uvedeny v programu rozvoje 

kraje a detailně rozpracovány v ročním plánu odboru Informatiky krajského úřadu.   

V rozvojovém programu kraje se na ICT zaměřuje dílčí cíl 3.2 Rozvoj 

telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky. Zde je podtrhnut 

význam ICT ve společnosti a uvedeny cíle opatření. Tedy umožnit pravidelný a levný 

přístup co nejširšímu počtu občanů k informacím prostřednictvím internetu a k dalším 

prostředkům ICT, zlepšit úroveň počítačové gramotnosti obyvatelstva, připojit všechny 

školy a obce k internetu, modernizovat vybavení a zavést informačním systém veřejné 

správy.17 

V tomto období (2007-2013) se kraj také zabývá především eGovernmentem a 

koncepcí eHealth.  

Finanční prostředky jsou čerpány z fondů EU, státního rozpočtu a z Fondu 

Vysočina. Ten jen za posledních pět let vypsal 16 grantových programů. 

Seznam vyhlášených grantových programů – Fond Vysočina 

Rok 
vypsání 

Název programu 
Výše objemu programu 

(Kč) 

2
0

0
7

 

Metropolitní sítě VII 2 500 000 

Veřejně přístupný internet IV 1 000 000 

Bezpečnost ICT III 400 000 

GIS VII 1 000 000 

Webové stránky pro všechny II 590 000 

2
0

0
8

 

Metropolitní sítě VIII 1 200 000 

Metropolitní sítě IX 1 020 000 

                                                        
17 Kraj Vysočina. Program rozvoje kraje Vysočina [online]. Jihlava : kraj Vysočina, 2007-12-18 [cit. 2011-08-

08]. Dostupné z WWW: <http://www.kr-vysocina.cz/program-rozvoje-kraje-vysocina/ds-300352/p1=4786>. 
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Webové stránky pro všechny - aktivní weby 500 000 

Bezpečnost ICT a archivace dat 1 500 000 

GIS VIII 1 500 000 

Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 800 000 

Popularizace a vzdělání v oblasti ICT 500 000 

2
0

0
9

 

Metropolitní sítě X 1 500 000 

Popularizace a vzdělání v oblasti ICT II 500 000 

2010 Bezpečné metropolitní sítě 2010 1 000 000 

2011 Bezpečné metropolitní sítě 2011 2 000 000 

 

Tabulka 1 Seznam vyhlášených grantových programů – Fond Vysočina (vlastní úprava, data ze 

stránek kraje Vysočina) 

 

2.4.2 Karlovarský kraj 

Tento kraj se ve svém rozvojovém programu na léta 2007-2013 věnuje ICT a 

informační společnosti v opatření B4: Řízení a správa. Zaměřuje zejména na: 

 zvýšení efektivity řízení díky využívání ICT a elektronických služeb ve 

veřejné správě a v organizacích zřizovaných subjekty veřejné správy  

 zvyšování kvalifikace, znalostí a odbornosti zaměstnanců úřadů a 

organizací zřizovaných úřady a na e-learning 

 pořizování a verifikaci, údržbu a aktualizaci, sdílení a zabezpečení 

elektronických dat, 

 komunikaci úřadů s veřejností, atd. 

K tomuto tématu byl vypsán dotační program s názvem eGovernment 

v obcích, slouží ke kofinancování projektů z Evropské unie. První jeho dotační titul 

má napomáhat k vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními 

systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné správy – 

zapojování místních pracovišť k tzv. Czech POINT. Druhý k připojení pracoviště 

Czech POINT k internetu ADSL nebo jiné ekvivalentní širokopásmové připojení. 

2.4.3 Plzeňský kraj 

Rozvojem informačních a komunikačních technologií se v programovém 

dokumentu Plzeňského kraje zabývá opatření 4.2. Komunikace a spolupráce na venkově 

v problémovém okruhu Venkov.  
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V posledních letech kraj vypsal pouze jeden dotační program, který se týká ICT a 

to program s názvem Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí 

v Plzeňském kraji. Byl vyhlášen na rok 2011 a projekty musí souviset s výstavbou nebo 

rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na 

připravovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Její první etapa bude 

financována ze strukturálních fondů. Náklady na získání optických tras, které propojí již 

v první etapě 10 z 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) v kraji, jsou předpokládány ve 

výši téměř 40 milionů Kč.18 Na druhou etapu právě přispěje výše uvedený program 

v hodnotě 8, 5 mil. Kč.  

2.4.4 Jihočeský kraj 

V letech 2007-2013 ve svém programu zdůrazňuje pozitivní vliv ICT na rozvoj 

kraje. Co se týče financování, počítá hlavně s pomocí z Integrovaného operačního 

programu Evropské unie. 

Ve svých dotačních programech od roku 2008-2009 měl vypsán titul pro podporu 

rozvoje webových stránek. Grantový program Webové stránky pro obce měl za cíl 

vyřešit problémy s vytvořením, obsahem, strukturou a přístupností webových 

prezentací, nebo jejich částí, u malých obcí Jihočeského kraje do 2000 obyvatel. 

Specifickým cílem bylo vytvoření, rozšíření, inovace a úpravy webových prezentací obcí 

a to především o tyto části: elektronické podatelny, el. veřejné desky a systém 

zveřejňování veřejných zakázek a jiných aplikací (diskusní fórum, anketu apod.) tak, aby 

byly technicky plnohodnotné, odpovídaly příslušným technickým standardům a platné 

legislativě.19 

 

Ostatní kraje se (kromě Moravskoslezského, ten bude rozebrán samostatně) ve 

svých programových a strategických dokumentech na ICT zaměřují také, ovšem dotační 

tituly v rámci krajů nevypisují. Financují tedy projekty výhradně z fondů EU či menší 

částkou ze svých rozpočtů na základě adicionality regionální politiky Evropské unie.  

 

 

                                                        
18 TUČEK, A. Dotační program pro podporu výstavby metropolitních sítí.[on-line]. Plzeň: Krajský úřad 

Plzeňského kraje, 2011-01-06. [cit. 2011-07-24] Dostupné z WWW: <http://www.kr-

plzensky.cz/article.asp?itm=40630>. 

19 Jihočeský kraj. Program rozvoje Jihočeského kraje [online]. České Budějovice : Jihočeský kraj, 2008-05-27 

[cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=710&par[lang]=>. 
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3 PODPORA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V 

MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V LETECH 2004-2006 

3.1 Charakteristika kraje 

Moravskoslezský kraj (MSK) se nachází ve 

východní části republiky v prostoru severní Moravy a 

Slezska. Dle usnesení vlády ČR č. 707/1998 představuje 

statistickou jednotku NUTS 3 a současně i statistickou 

jednotku NUTS 2 – Moravskoslezsko (viz příloha č. 9). 

Krajským městem je statutární město Ostrava. 

Kraj sousedí na východě se Slovenskem a na severu s Polskem. Co se týče 

přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie, mohl čerpat podporu z programu 

Interreg IIIA ČR – Slovensko a  Interreg IIIA ČR – Polsko. 

Kraj má rozlohu 5 427 km2 a skládá se z 6 okresů – Bruntál, Opava, Nový Jičín, 

Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. Ke dni 31. 12. 2006 měl 1 249 290 obyvatel. Na 

území se nacházejí čtyři euroregiony – Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko (viz 

příloha č. 10). 

Díky ložiskům černého uhlí a na ně vázaným hutním průmyslem patřil 

k nejdůležitějším průmyslovým oblastem v ČR. Bohužel díky současnému útlumu ve 

výše uvedených oborech roste v kraji nezaměstnanost a kraj se řadí v tomto na první 

příčky statistik v ČR. Tomu se snaží zabránit kraj investicemi do průmyslových zón a 

zpracovatelského průmyslu.  

3.2 Informační politika v kraji 

Každý kraj je povinen na základě zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, vypracovat program rozvoje kraje. V letech 2004-2006 se Moravskoslezský kraj 

řídil dvěma na sebe navazujícími programy. První platil v období 2001-2004, druhý 

v letech 2006-2008. Programem na léta 2001-2004 se zde nebudeme zabývat, poněvadž 

pojmy informační společnost a rozvoj ICT nepatřily mezi tehdejší priority. Oproti tomu 

Program rozvoje Moravskoslezského kraje 2006-2008 si vzal příklad z evropských a 

národních strategických dokumentů a zahrnoval je v mnoha svých opatřeních. 

Obrázek 3 Moravskoslezský kraj 

(zdroj:wikipedia.cz) 
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Jeho hlavní vizí bylo „být atraktivním místem pro život, práci i volný čas; živým, 

soběstačným a ctižádostivým, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím a 

svou svébytnou kulturou.“20 

Pro realizaci této vize vytyčil celkem 21 strategických cílů v 5 hlavních prioritních 

oblastech: 

 Konkurenceschopné podnikání 

 Úspěšní lidé 

 Dynamická společnost 

 Efektivní infrastruktura 

 Vzkvétající území  

Nejvíce se rozvojem ICT a informační společností zabývaly tyto tři oblasti – 

Úspěšní lidé, Dynamická společnost a Efektivní struktura. V rámci Úspěšní lidé se kraj 

v opatření 1.1 Rozvoj informační způsobilosti (IZ) u co nejširšího spektra obyvatel MS kraje 

zaměřil na rozšíření nabídky veřejného využívání ICT, tedy zavedení internetových 

kaváren a koutků ve veřejně přístupných budovách. Reagoval tak na nízký počet 

domácností, které vlastnily PC či přístup k internetu.  Dále se v něm soustředil na 

informační způsobilost učitelů a předávání této dovednosti studentům. V souvislosti 

s tzv. e-státem počítal, že se bude zvyšovat interakce mezi občany a institucemi 

elektronickou cestou. Posledním úkolem v tomto opatření bylo zavádění 

širokopásmového internetu do domácností, jednalo se hlavně o nepřímou podporu, kde 

chtěl kraj využít aktivitu privátního sektoru a vhodně ji propojit se svou strategií.   

Prioritní oblast Dynamická společnost se v opatření 2.3 Podpora dostupnosti 

veřejných služeb poskytovanými knihovnami zase více zaměřovala na celorepublikový 

trend a to na internetizaci knihoven a zavádění moderních elektronických služeb. Dále 

v opatření 3.1 Podpora vytvoření efektivně fungující sítě poskytovatelů zdravotních služeb 

podporovala zavádění ICT do zdravotnických zařízení z důvodů lepšího propojení a 

získávání informací o zdravotním stavu obyvatel. Zejména v souvislosti s využíváním 

těchto údajů k vedení registru a statistik jak na regionální, celostátní tak mezinárodní 

úrovni. 

Největší roli však informační společnost s ICT měla ve čtvrté oblasti Efektivní 

infrastruktura. Rozšiřující se služby veřejné správy vyžadovaly rozvoj budování míst 

veřejného přístupu k internetu včetně zavádění nových služeb v oblasti ICT. V opatření 

                                                        
20 Moravskoslezský kraj. Program rozvoje Moravskoslezského kraje [online]. Ostrava : Moravskoslezský kraj, 

únor 2006 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_1001.html>. 
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4.2 Podpora rozvoje informačních technologií v kraji byly tedy určeny následující aktivity, 

které měly naplnit opatření: 

 podpora napojení na mobilní a internetovou síť v okrajových a obtížně 

dostupných částech 

 rozšíření stávající informační a komunikační infrastruktury pro zajištění 

přístupu ke službám veřejné správy 

 podpora zavádění nových informačních technologií v kraji.21 

Poslední oblast Vzkvétající území se zajímala o ICT jen okrajově v rámci 

opatření 4.3 Zajištění dostupnosti veřejných služeb a rozvoj občanské vybavenosti a aktivit. 

Podobně jako ve výše uvedených opatřeních zdůrazňovala informační gramotnost, 

široko pásmový internet a veřejně dostupné místa s připojením na internet. 

3.3 Projekty financované z dotačních programů kraje 

Od roku 2002 každoročně vyhlašuje Moravskoslezský kraj své dotační programy 

v rámci sedmi odvětví – regionálního rozvoje, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, 

životního prostředí a sociálních věcí. Nejinak tomu bylo i v letech 2004-2006. Jen za roky 

2005 a 2006 bylo vyčleněno z rozpočtu kraje na tyto dotační programy přibližně 564 

316 tis. Kč.22,23 Bohužel co se týče rozvoje informační společnosti a ICT nevyskytoval se 

v těchto letech ani jeden program, který by je přímo podporoval. Kraj se v této oblasti 

spolehnul výhradně na finance ze státního rozpočtu a z fondů EU. 

3.4 Projekty financované z dotačních programů státu 

Moravskoslezského kraje se dotkly pouze dotace ze tří ministerstev a to hlavně 

z Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a okrajově 

z Ministerstva informatiky. 

Z Ministerstva kultury se převážně jednalo o finance z programu Veřejné 

informační služby knihoven (VISK). V roce 2004 bylo poskytnuto 284 tis. Kč, o rok 

později 287 tis. Kč.  

                                                        
21 Moravskoslezský kraj. Program rozvoje Moravskoslezského kraje [online]. Ostrava : Moravskoslezský kraj, 

únor 2006 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_1001.html>. 

22 Moravskoslezský kraj. Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 [online]. Ostrava : 

Moravskoslezský kraj, 2005 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/zav_ucet05.html> 

23 Moravskoslezský kraj. Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2006 [online]. Ostrava : 

Moravskoslezský kraj, 2006 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/zav_ucet06.html> 
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V roce 2006 bylo poskytnuto nejvíce Moravskoslezské vědecké knihovně – 

128 000 Kč na školení knihovníků pro práci s IT (VISK 2) a 164 000 Kč na zpřístupnění 

katalogů a tím i fondů prostřednictvím internetu (VISK 5 – RETROKON). V rámci VISK 3 

– ICEKNI na podporu šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven 

s využitím ICT bylo vyčleněno pro 16 žadatelů (většinou obecních či městských 

knihoven) 865 tis. Kč. 24 

MŠMT za tyto tři roky poskytlo kraji v rámci Státní informační politiky ve 

vzdělávání celkově 13 125,1 tis. Kč investičně a neinvestičně 174 928,1 tis. Kč. Z těchto 

obnosů kraj vyčerpal 13 048,8 tis. Kč a 171 513 tis. Kč. Důvodem k 100 % nevyčerpání 

dotací bylo – úspora způsobená poskytnutím výrazné slevy na výrobky ze strany 

dodavatele oproti původnímu záměru či nezájem ze stran škol o poskytnuté kurzy. 

Co se týče dotací z Ministerstva informatiky, kraj nezískal peníze na podporu 

vysokorychlostního internetu. Ale v rámci Národního programu počítačové gramotnosti 

byly v roce 2006 podpořeny projekty od pěti žadatelů na území kraje: 

Tabulka 2 Kurzy "Základy práce s PC", "Texty v počítači" a "Internet a email" 

 

PŘÍJEMCE DOTACE VÝŠE PODPORY (KČ) 

EDUCO CENTRUM, Krnov 2 000 000 

ha-vel family, Ostrava 2 000 000 

LYRIX centrum, Nový Jičín 500 000 
Zdroj: vlastní úprava dat z bývalého webu MI 

 

Tabulka 3 Kurzy "Občan, úředník a Portál veřejné správy" 

 

PŘÍJEMCE DOTACE VÝŠE PODPORY (KČ) 

EDUCO CENTRUM, Krnov 300 000 

ha-vel family, Ostrava 200 000 

LYRIX centrum, Nový Jičín 100 000 
Zdroj: vlastní úprava dat z bývalého webu MI 

  

Tabulka 4 Kurzy "NPPG - Handicap" 

 

PŘÍJEMCE DOTACE VÝŠE PODPORY (KČ) 

Sdružení KAFIRA, Opava 547 000 

Tyflocentrum ČR, Karviná 200 000 
Zdroj: vlastní úprava dat z bývalého webu MI 

                                                        
24 Česko. Ministersto kultury. VISK : veřejné informační služby knihoven [online]. 2011 [cit. 2011-07-30]. 

Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/index.htm>. 
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3.5 Projekty spolufinancované EU 

3.5.1 Projekty realizované krajem 

Se vstupem do Evropské unie se otevřela MSK možnost čerpat prostředky ze 

společných fondů. Nesmíme ale zapomínat, že ČR čerpala jako kandidátská země už 

z Fondů předvstupní pomoci. Z programu Phare 2000 se v rámci regionu 

Moravskoslezsko v letech 2002-2004 uskutečnily tyto dva informačně zaměřené 

projekty.  

 

MSK KOTIS – Komplexní orientační turistický informační systém 

Moravskoslezského kraje   

Cena projektu: 51 980 Kč 

Díky rozšíření unifikovaného orientačního systému pomocí samoobslužných 

počítačových jednotek měl projekt zajistit lepší podmínky pro podnikání firem malého a 

středního rozsahu a tímto i posílit ekonomiku MSK.  

 

Propagace mikroregionu Slezská Harta – Informační systém turistických 

možností a investičních příležitostí do cestovního ruchu 

Cena projektu: 259 770 Kč 

Podobně jako předchozí projekt byl také tento zaměřen na posílení ekonomiky 

regionu pomocí vytvoření informačních a rezervačních databází o turistických atrakcích 

a turistickém potenciálu.  

 

V rámci programu SROP uspěl MSK jako žadatel celkově devětkrát, z toho dva 

projekty podporovaly ICT a informační společnost. 

 

Podpora rozvoje komunitních škol 

Opatření: v rámci SROPu 3.1 

Cena projektu: 42 054 120 Kč 

Projekt byl zaměřen na vybudování základu sítě komunitních škol a školských 

zařízení včetně zabezpečení materiálního zázemí (vybavenost informačními 

technologiemi, speciálním softwarem, didaktickou technikou, informačními fondy a 

ostatním vybavením). Výsledkem projektu bylo nejen rozšíření vzdělávacích příležitostí 

škol o další vzdělávání, ale rovněž propojení počátečního a dalšího vzdělávání. 
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Komunitní školy přinesly těsnější sepjetí školy s regionem, zhodnocení pedagogického 

potenciálu učitelů a poskytly občanům města a jeho okolí aktivní působení v informační 

a občanské společnosti.25 

 

3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje 

Opatření: v rámci SROPu 4.2 

Cena projektu: 14 996 701 Kč 

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat geografický informační systém (GIS) 3D 

model ortofotomapy Moravskoslezského kraje, který by sloužil k propagaci turistického 

potenciálu celého kraje a tímto i k větší prosperitě regionu. 

 

3.5.2 Projekty realizované ostatními subjekty z kraje 

V Moravskoslezském kraji bylo v období 2004-2006 podpořeno celkově 17 

projektů zaměřených na rozvoj ICT v regionech, tedy na opatření 2.2 (v rámci SROPu). 

Nejčastěji se jednalo o projekty obcí, které zaváděly či zkvalitňovaly připojení na 

internet. Tyto projekty celkově stály 182 904 tis. Kč, z toho 131 613,2 tis. Kč26 dotovala 

Evropská unie (viz příloha č. 12). Příklady realizovaných projektů: 

 

Internet okno do světa 

Žadatel: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Karviná 

Cena projektu: 1 835 337 Kč 

Cílem projektu bylo umožnit všem občanům města přístup k veřejnému 

širokopásmému vysokorychlostnímu internetu. Za účelem naplnění tohoto cíle byl 

vybudován Internetový klub, který se nachází v areálu Vyšší odborné školy DAKOL a 

Střední školy DAKOL v Karviné. Návštěvníci Internetového klubu mají možnost využít 

doplňkových služeb, které klub nabízí (kopírování dokumentů, černobílý i barevný tisk, 

scanování obrázků, pronájem Internetového klubu organizovaným skupinám). 

Návštěvníci klubu mohou využít také poradenské služby týkající se práce na PC a 

                                                        
25 Centrum pro regionální rozvoj ČR. RISY : Portál regionálních informačních servisů [online]. 2010-2011 [cit. 

2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://www.risy.cz/cs>. 

26 Česko. Ministersto pro místní rozvoj. Seznam projektů SROP k 1.7.2009 [online]. Praha : Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, 2009-07-01 [cit. 2011-07-20]. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-

fondy.cz/getdoc/982e6653-66e7-4d92-85c2-8a1f75ed17e9/Informace-o-projektech>. 
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internetu, popř. si mohou na místě vypůjčit odbornou literaturu, která jim pomůže práci 

s PC usnadnit. Škola také v rámci kurzů celoživotního vzdělání pořádá přednášky pro 

seniory a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance firem. 

 

Posílení komunikační sítě euroregionu Silesia - výstavba metropolitních sítí 

vybraných obcí Moravskoslezského kraje 

Žadatel: Město Nový Jičín 

Cena projektu: 24 000 000 Kč 

Tento projekt se zaměřil na vybudování tří metropolitních regionálních sítí na 

území měst Nový Jičín, Horní Benešov, Bruntál a vybudování ICT centra s veřejnosti 

přístupným internetem v Opavě. Jeho cílem bylo poskytnout kvalitní moderní připojení 

k internetu a další komunikační služby multimediální sítě.  

 

Obecní integrovaný informační systém v Hukvaldech - Vysokorychlostní 

internet 

Žadatel: Obec Hukvaldy 

Cena projektu: 2 311 250 Kč 

Cílem projektu bylo vytvořit efektivní informační systém, který by usnadňoval 

občanů a široké veřejnosti komunikaci s úřadem a snadnější přístup k informacím 

z obce. Zároveň měl také zajistit obousměrnou vysokorychlostní komunikaci mezi ISP 

uzlem a uživateli a propojit systém s hasičským záchranným systémem (HZS) a 

systémem včasného varování obyvatelstva. 

 

Informační společnost otevřená pro všechny 

Žadatel: Střední škola, Bohumín 

Cena projektu: 894 388 Kč 

Tento projekt byl koncipován hlavně pro sociálně slabší a handicapované 

spoluobčany, kteří neměli přístup k internetu. Bylo vytvořeno celkově 9 volně 

přístupných počítačových stanic. Tři z nich se nacházejí v Domově mládeže a ostatních 

šest v areálu Střední odborné školy a SOU na Masarykově ulici. V rámci projektu byli 

také zajištěni kvalifikovaní pracovníci, kteří napomáhají při jakémkoliv problému. 
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Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost na 

Osoblažsku 

Žadatel: Obec Bohušov  

Cena projektu: 1 378 292 Kč 

Osoblažsko patří v ČR k jedněm z nejchudších oblastí s největší nezaměstnaností. 

Cílem projektu proto bylo snížit nerovnost mezi kraji pomocí zavedení bezdrátového 

veřejně přístupného internetu do obcí. Ten měl usnadnit obyvatelům přístup 

k informacím a také nepřímo iniciovat další zavádění internetu ve firmách a 

domácnostech regionu. Předmětem projektu byla též účinná propagace, která 

upozornila občanskou veřejnost na novou nabídku služeb s podrobnostmi a 

podmínkami využití např. otevírací doba míst veřejného internetu, rozsah 

poskytovaných služeb, atd. 

 

Dále z programu SROP bylo uskutečněno 9 dalších projektů, které se zaměřovaly 

na podporu ICT a informační společnosti. V oblasti priority 1.1 Podpora podnikání ve 

vybraných regionech byl realizovaný jeden projekt firmou UAX. Jednalo se o rozšíření 

výrobních a administrativních prostor, vytvoření nových pracovních míst a zbudování 

veřejně přístupného místa s připojením na internet v areálu firmy. Projekt stál celkově 

6 118 042 Kč. 

Další tři projekty spadaly pod prioritu 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, 

žadateli byli Kofoedova škola a Institu EuroSchola. Jednalo se o projekty, které se 

zaměřovaly na začlenění sociálně slabších zpět do společnosti a do nového zaměstnání. 

Tohoto cíle bylo dosaženo vytvořením vhodných míst a kurzů, kde se tito lidé vzdělávali 

v počítačové gramotnosti. Evropská unie na tyto projekty přispěla 15 351 199 Kč, 

dalších 3 837 799 Kč bylo dodáno žadateli. 

V rámci priority 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech bylo 

uskutečněno pět posledních projektů ze SROPu (viz příloha č. 13). Podobně jako 

v prioritě 3.2 se jednalo o přestavbu budov či vytvoření nových, kde by lidem bylo 

umožněno se vzdělávat v ICT. 
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4 PODPORA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V 

MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V LETECH 2007-2013 

4.1 Informační politika v kraji 

V období 2007-2013 se MSK řídil dvěma programy pro rozvoj kraje. Dokument 

na léta 2006-2008 byl již rozebrán v předchozí kapitole, zaměříme se tedy na jeho 

následovníka – Program rozvoje kraje na období 2010-2012. Ten podobně jako minulý 

si vytyčil pět globálních cílů: 

 konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika 

 vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro všechny  

 vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel 

 kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a 

návštěvu  

 efektivní správa věcí veřejných.   

Na informační společnost a rozvoj ICT se nejvíce zaměřuje pátý cíl a okrajově i 

čtvrtý, který si v rámci zkvalitnění služeb pro své občany vytyčil cíl postavit novou 

budovu pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, která v současné době je rozmístěna 

do několika budov a zoufale potřebuje nové prostory. Bohužel momentálně (srpen 

2011) kraj rozhodl, že nová budova nebude i přes již uskutečněné přípravy, protože 

v době krize kraj nemá peníze na její stavbu.  

Zpátky ale k pátému cíli – Efektivní správa věcí veřejných. Mezi jeho hlavními 

úkoly je zjednodušit a zprůhlednit administrativní procesy, využít nástroje 

eGovernmentu a aplikovat moderní formy personálního rozvoje ve státní správě. 

Problematika eGovernmentu je dále specifikována ve Strategii eGovernment 

služeb v Moravskoslezském kraji (eMSK), která vychází ze státní strategie Smart 

Administration (viz kap. 2.3.2) a také úzce spolupracuje s Integrovaným operačním 

programem, konkrétně s výzvou č. 8 pro kraje a s výzvou č. 6 pro obce (Rozvoj služeb 

eGovernmentu). Ten také spolu se státem a krajem přispívá svými financemi na valnou 

většinu projektů. 

Projekt eMSK je tedy koncipován jako multiprojekt, tzn. integruje několik dílčích 

projektů, které jsou v souladu s jednotlivými časti výzvy IOPu (viz příloha č. 14).  

Jednotlivé projekty eMSK mají definovány výstupy, které zároveň představují 

realizaci konkrétních eGovernment služeb (viz příloha č. 15.)  
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Projekt eMSK bude realizován v letech 2011-2013, s celkovými náklady 154 323 

500 Kč.27 

Další dokument, který se týká pouze MSK, je z rodiny evropských regionálních 

operačních programů – ROP Moravskoslezsko 2007-2013 (ROP MS). Spadá mezi 

regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 716, 09 mil. eur 

z ERDF, což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou 

republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o 

dalších 126,37 mil. eur.28 

V oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb program plánuje zavádění 

ICT a multimediálního vybavení e-learningu do výuky na školách a školských zařízeních 

s možností využití pro celoživotní vzdělávání. 

MSK na toto období opět nevyhlásil krajské dotační tituly. Také došlo se zánikem 

MI ke změně financování celkově. Jak již bylo výše uvedeno, podpora rozvoje ICT/IS 

přešla pod ostatní ministerstva – hlavně MV a to pomocí strategie Smart Administration 

podporuje ICT/IS skrz IOP a ostatní operační programy z EU.  

Co se týče ostatních dotací ze státu, tak Ministerstvo kultury stále přispívá na 

VISK. V letech 2007-2011  bylo zatím MSK přiděleno: 

 

Tabulka 5 Dotace z VISK v letech 2007-2011 pro MSK 

 

JEDNOTLIVÉ 
PROGRAMY 

PŘIDĚLENÉ DOTACE (Kč) 

VISK 2 544 000 

VISK 3 6 189 000 

VISK 5 280 000 

VISK 7 788 000 

VISK 9 46 000 

VISK 7 847 000 
 

Zdroj: vlastní úprava dat z http://visk.nkp.cz/VISK9.htm  

 

Z toho nejvíce bylo přiděleno Moravskoslezské vědecké knihovně na digitalizaci a 

vzdělávání pracovníků (VISK 2 a 7). V rámci VISK 3 – Informačních center veřejných 

                                                        
27 Moravskoslezský kraj. Krajský úřad, odbor informatiky. Studie proveditelnosti k projektu : eGovernment 

Moravskoslezského kraje (II.-VI. část výzvy) [online]. 2.01. Ostrava : Krajský úřad, 2010-11-26 [cit. 2011-08-08]. 

Dostupné z WWW: <verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/eMSK_studie_2_01_final.pdf>. 

28 Strukturální fondy EU [online]. 2011 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-

fondy.cz>. 
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knihoven (ICEKNI) bylo realizováno 95 projektů. VISK 5 RETROKON využilo zatím 

pouze Slezské zemské muzeum ve 3 projektech zaměřené na retrokatalogizaci přírůstků 

knih ze starších období.  Propojení lokálních autorit s národními a opravy v lokální kopii 

byl projekt z VISKu 9, který realizovala také MSVK a to v roce 2010.29 

MŠMT přispělo v roce 2007 podobně jako v předchozích letech neinvestičně na 

státní informační politiku 8 014,4 tis. Kč. Tato částka byla ovšem poslední, protože 

v pozdějších letech už kraj nedostal nic. 

Ministerstva se dále podílela na kofinancování některých projektů z EU. 

  

4.2 Projekty v rámci IOPu 

Ke dni 18. 7. 2011 bylo schváleno na území Moravskoslezského kraje 491 

projektů, na které EU přispěla 2 751 550 tis. Kč.30 Do této sumy byly započítány i 

projekty, kde jako žadateli figurovala ministerstva. Projekty tedy byly uskutečněny i 

v jiných krajích než MSK. Jako jednotlivé projekty jsou počítány i např. CzechPOINTy 

v každé obci. 

4.2.1 Výzva 01 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

Zaměřuje se na oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a 

řešení rizik. Zabývá se: 

 vybudováním informačního systému operačních středisek Integrovaného 

záchranného systému (IZS) 

 vybudováním potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a 

poskytování humanitární pomoci 

 pořízením technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS 

 zřízením kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. 

 Na území MSK bylo vytvořeno a schváleno 28 projektů, převážně se jednalo o územní 

analytické podklady pro města či obce. Dále modernizaci a obnovu přístrojového 

vybavení a vznik kontaktních a koordinačních center. 2 751 550 Kč přispěla EU a 

                                                        
29 Česko. Ministersto kultury. VISK : veřejné informační služby knihoven [online]. 2011 [cit. 2011-07-30]. 

Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/index.htm>. 

30 Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj. Schválené projekty k podpoře v IOP k 18. 7. 2011 [online]. Praha : 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2011-18-07 [cit. 2011-08-10]. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-

fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-

program/Projekty/Podporene-projekty>. 
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k projektu Mobilní kontaktní a koordinační centra, který se uskutečnil ve všech 

krajích, stát přispěl 88 071 tis. Kč.   

 

Příkladový projekt: Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje 

Žadatel: Moravskoslezský kraj 

Cena projektu: 2 129 000 Kč 

Cílem projektu je zjištění stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v 

území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů na provedení změn a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území s určením problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci. Pořízením územně analytických podkladů (ÚAP MSK) s využitím 

technologií GIS budou vytvořeny podmínky pro průběžnou aktualizaci a zpřístupnění 

prostřednictvím webových stránek. ÚAP MSK budou nástrojem modernizace a 

zefektivnění služeb veřejné správy.  

4.2.2 Výzva 02 E-Government v obcích – Czech POINT 

Prioritní osa 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě se soustředí na vybudování 

přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy tzv. Czech 

POINTů. Na projekty v MSK ke dni 18. 7. 2011 EU dodala 112 525 tis. Kč a stát 1 076 678 

tis. Kč. Projektů bylo schváleno 270. 

 

Příkladový projekt: Kompatibilita spisové služby v systému inspekce práce 

Žadatel: Obec Štítina 

Cena projektu: 93 927 Kč 

Projekt se zaměřuje na vybudování přístupového místa pro komunikaci s 

informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - 

místního pracoviště k tzv. CzechPOINT. Jedná se o pořízení technického a 

technologického vybavení místního pracoviště - nákup hardware a software. 

4.2.3 Výzva 03 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

Oblast podpory 1.1 A a B Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě se 

zaměřuje především na budování registrů veřejné správy – ROS, ROB, RUIAN, RPP. Dále 

na budování komunikační infrastruktury veřejné správy – datové sítě, úprava 

elektronické spisové služby a standardizace informačních a komunikačních systémů, a 

pak také na budování dalších CzechPOINTů. Projektů bylo uskutečněno 9. Vyčleněno na 

ně bylo z EU 129 118 tis. Kč a na tři z nich přispěl stát 136 823 tis. Kč. 
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Příkladový projekt: Kompatibilita spisové služby v systému inspekce práce 

Žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

Cena projektu: 6 135 000 Kč 

Cílem projektu je vytvořit software na propojení dvou systémů - spisové služby 

Státního úřadu inspekce služeb (SÚIP) a informačního systému datové schránky tak, aby 

bylo možno efektivně komunikovat se všemi ostatními uživateli datových schránek. I 

když je žadatelem MPSV, bude se projekt realizovat hlavně v Opavě pod SÚIPem. 

4.2.4 Výzva 04 Technologická centra a elektronické spisové služby 

Tato výzva byla zrušena. Zaměřovala se na Technologická centra a elektronické 

spisové služby. Pro tuto oblast bude vypsána nová výzva.  

4.2.5 Výzva 05 Kontaktní a koordinační centra 

Výzva se zaměřuje opět na prioritu 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a 

řešení rizik, tentokrát už pouze na zřízení kontaktních a koordinačních center po celém 

území ČR. Stát tentokrát nepřispíval nic, EU 308 860 tis. Kč. 

 

Příkladový projekt: Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství 

policie Severomoravského kraje 

Žadatel: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Cena projektu: 47 880 000 Kč 

Realizace projektu je zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních 

center, tzv. "front office“, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní 

informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků 

rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací a zabezpečovat 

roli prvního kontaktního a koordinačního centra složek IZS v případě hrozby vzniku či 

řešení následků mimořádné události nebo kalamitní situace. Jedná se o vybudování 14 

plně funkčních kontaktních a koordinačních center s moderním vzhledem a účelným 

vybavením. Technologie kontaktních a koordinačních center bude plně kompatibilní s 

nově budovanou technologií operačních středisek IZS.31 

 

                                                        
31 Centrum pro regionální rozvoj ČR. RISY : Portál regionálních informačních servisů [online]. 2010-2011 [cit. 

2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://www.risy.cz/cs>. 
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4.2.6 Výzva 06 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 

Oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě konkrétně v obcích. 

Podporované aktivity byly: 

 zavádění elektronické a spisové služby 

 zavádění služby el. veřejné správy poskytované prostřednictvím 

moderních ICT na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň 

národní a mezinárodní   

 elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě. 

Projektů se uskutečnilo celkově 22. Evropská unie přispěla 96 337 tis. Kč. 

 

Příkladový projekt: Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Bruntál 

Žadatel: Město Bruntál 

Cena projektu: 6 401 000 Kč 

Cílem je usnadnit občanům Bruntálu komunikaci s úřady. Bude tedy zřízeno 

technologické centrum a upgradovány spisové služby. Ty také budou zavedeny do obcí v 

rámci přenesené působnosti ORP.  

Projekt technologických center je součástí projektu regionálních center, tzv. 

eGON center. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí 

konceptu eGovernmentu v regionech. Realizací eGON center se vytváří koncept rozvoje 

IS podle místních a regionálních podmínek v technologické oblasti i v oblasti provozního 

a personálního zajištění jeho rozvoje. 

 

4.2.7 Výzva 07 Elektronizace služeb veřejné správy 

Podobně jako výzva 03 se soustředí na oblast podpory 1.1 A a B Rozvoj informační 

společnosti ve veřejné správě, ale více na elektronizaci služeb veřejné než na rozvoj 

informační společnosti jako 03. Podporované aktivity jsou celostátní registry, zavádění 

elektronické spisové služby (document managment), budování komunikační 

infrastruktury, přístupové místa – tentokráte portály. Novinkou se stála digitalizace 

vybraných datových zdrojů a díky tomu i vybavení Národní digitální knihovny, 

Národního datového uložiště a vzájemně propojených regionálních datových uložišť. 

Projektů se za přispění EU částkou 810 453 tis. Kč uskutečnilo 78. 
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Příkladový projekt: Redesign Statistického informačního systému (SIS) v 

návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR 

Žadatel: Český statistický úřad 

Cena projektu: 297 590 000 Kč 

Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost statistických informací pro 

uživatele SIS vytvořením metainformačního SIS s jednotným metodickým popisem 

všech statistických ukazatelů získávaných od respondentů a využívaných v rámci státní 

statistické služby. 

Vytvořený SIS bude v sobě zahrnovat všechny procesy tvorby a poskytování 

statistických informací počínaje posuzováním požadavků uživatelů, získáním a 

zpracováním informací a konče uspokojením požadavku, s podporou předávání a 

diseminace statistických informací.  

4.2.8 Výzva 08 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích 

Oblast podpory stejná jako u 06 tedy 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě ale 

konkrétně v krajích. Podporovaná aktivity byla hlavně integrace s centrálními projekty, 

sdílení dat s centrálními registry, zřízení technologického centra kraje (TCK). 

Projektů se na území MSK uskutečnilo celkově 43. Evropská unie přispěla 30 315 

tis. Kč.32 

Příkladový projekt: Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje 

Žadatel: Moravskoslezský kraj 

Cena projektu: 4 500 000 Kč 

Tento projekt byl realizován přímo MSK. Jedná se o zajištění důvěryhodné správy 

elektronických dokumentů organizací zřízených nebo založených krajem. K dalším cílům 

projektu patří upgrade stávající spisové služby kraje, tak aby splňovala zákon č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a zároveň novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a zákonu č. 300/2008 Sb.., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. Kraj na něj vyčlenil 675 000 Kč a z prostředků ERDF bylo dáno 3 825 000 

Kč. Celkem tedy projekt stál 4, 5 mil. Kč. 

                                                        
32 Česko. Ministersto pro místní rozvoj. Seznam příjemců ze všech operačních programů : období 2007-2013 

[online]. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Srpen 2011 [cit. 2011-08-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/7dbbeea9-9668-479f-9383-929c35fa04fb/aktualni-seznam-prijemcu>. 
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4.2.9 Výzva 09 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

Zabývá se opět prioritní oblastí 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zde se 

jedná ale výhradně o budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy a 

elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních 

postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. 

Zde bylo k 18. 7. 2011 schváleno 12 projektů s přispěním 483 813 tis. Kč z EU. 

 

Příkladový projekt: Komunikační infrastruktura Statutárního města Opavy 

Žadatel: Statutární město Opava 

Cena projektu: 82 134 770 Kč 

Záměrem projektu je vybudovat moderní, rychlou a robustní metropolitní 

komunikační infrastrukturu, čímž bude město schopno efektivně poskytovat služby 

subjektům veřejné správy v území. Díky propojení budované komunikační 

infrastruktury s dalšími sítěmi, jako např. KIVS, MPSV, MV atd. umožní nabídnout 

organizacím služby, které by si jinak musely nakupovat separátně.  

4.2.10 Výzvy 10 – 12 

Tyto výzvy ještě nemají zpracovány přehled schválených projektů. V podstatě ale 

výzva 10 Elektronizace služeb veřejné správy - digitalizace rozpracovává stejnou 

oblast jako výzva 07, ale více se zaměřuje právě na digitalizaci datových zdrojů a uložiště 

elektronických dokumentů. 

Výzva 11 a 12 uskutečňuje oblast 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a 

řešení rizik. Č. 11 se zabývá jednotnou úrovní informačních systémů operačního řízení a 

modernizací technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného 

záchranného systému, č. 12 lokalizačními a záznamovými zařízeními. Tato zatím 

poslední vyhlášená výzva trvá do 31. srpna 2011.  
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4.3 Projekty v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

K 13. 5. 2011 bylo schváleno k financování z ROP Moravskoslezsko celkem 451 

projektů. MSK jako přímý žadatel realizoval celkem 24 projektů, z toho pět projektů 

podporuje rozvoj ICT/IS33 (viz příloha č. 16). 

Program v oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb realizoval mnoho 

projektů, které zavedly ICT a multimediálního vybavení e-learningu do výuky na 

školách. Přesnější počty bohužel nelze stanovit, protože struktura tzv. listiny příjemců se 

v období 2007-2013 změnila a projekty nejsou řazeny dle priorit či výzev. Lze ovšem 

tvrdit, že podporu z této oblasti dostalo mnoho desítek škol. 

Dále se uskutečnily projekty na výstavbu multifunkčních sálů, komunitních 

center a multifunkčních poslucháren. Níže naleznete příklady realizovaných projektů, 

kdy žadatelem byl MSK.  

 

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (IBC MSK) 

Oblast podpory: 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému 

a krizového řízení 

Cena projektu: 679 113 750 Kč 

Výstupem projektu bude Integrované bezpečnostní centrum, kde bude 

integrován příjem všech tísňových 

volání z území Moravskoslezského kraj 

a současně bude vytvořeno jedno 

operátorské středisko společné pro 

všechny složky integrovaného 

záchranného systému v kraji. Na celém 

území kraje tak bude fungovat jeden 

systém příjmu tísňových volání 

a společná podpora pro řízení zásahů. 

V konečném důsledku tak významně přispěje ke snížení škod na životech, zdraví 

a majetku občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů působících 

v Moravskoslezském kraji.  

 
                                                        
33 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Úřad Regionální rady. Seznam příjemců podpory z 

ROP Moravskoslezsko [online]. Ostrava : Krajský úřad, 2011-05-13 [cit. 2011-08-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.rr-moravskoslezsko.cz/realizuji-projekt/prijemci-podpory>. 

Obrázek 4 Vizualizace IBC MSK (zdroj: stránky MSK) 
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Multifunkční posluchárny 

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

Cena projektu: 16 541 134 Kč 

Vybudováním dvou poslucháren s nejnovější ICT technikou chce kraj posílit 

využívání ICT technologií, ale také vzdělanost studentů a široké veřejnosti. Posluchárny 

budou vybudovány v Ostravě a v Havířově. 

 

Data pro život 

Oblast podpory: 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému 

a krizového řízení 

Cena projektu: 11 000 000 Kč 

Předmětem projektu je vybavit základny i mobilní jednotky technologií pro 

výměnu dat. To přispěje k rychlejšímu dorozumívání a tedy i k zvýšenému počtu 

zachráněných osob. Projekt bude formou oboustranného datového interface 

komunikovat s nadřazeným dispečerským systémem ZZS. Prostřednictvím tohoto 

oboustranného interface bude umožněn automatický přenos dat do vozidla a zpět do 

centrálního systému. Projekt neřeší část centrálního dispečinku, který bude řešen jiným 

předpokládaným projektem tím je vybudování jednotného integrovaného systému IBC. 

Předkládaný projekt však bude schopen rozšířit množství operativních dat pro tento 

centrální dispečink – jako například aktuální souřadnice dostupných výjezdových 

skupin apod.34 

 

4.4 Projekty v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Tento OP, jak již bylo řečeno výše, se zabývá v prioritní oblasti 4 vzděláváním 

zaměstnanců ve veřejné správě. MSK uspěl jako žadatel celkově pětkrát (viz příloha č. 

17).  

Příkladový projekt: Zajištění vzdělávání v eGovernmentu 

Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 

správy 

Cena projektu: 2 810 097 Kč. 

                                                        
34 Moravskoslezský kraj. Krajský úřad. Moravskoslezský kraj [online]. Ostrava : Krajský úřad, 2011 [cit. 2011-

08-08]. Data pro život. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/projekt-data-pro-

zivot-12335/>. 
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Cílem projektu je připravit zaměstnance na zavedení eGovernmentu v MSK a tak 

celkově zefektivnit průběh ostatních projektů zaměřených na eGovernment. Tímto bude 

naplněn hlavní cíl strategie eGovernmentu v MSK – bude zefektivněna komunikace mezi 

úřady samotnými a mezi občany a úřady. 

4.5 Projekt z komunitárního programu LIFE + 

V rámci třetí priority jednoho z komunitárních programů – LIFE + 

Moravskoslezsko v letech 2010-2013 uskutečňuje projekt s názvem Jednotný 

informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. 

Jeho cílem je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako 

nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském 

kraji. 35 

Aktivitami projektu jsou např. celokrajové PR výstupy (internetové stránky, 

publikace, film a výukový CD-ROM, atd.) 

 

Tabulka 6 Financování projektu 

 

 

              

 

 

 

 

Zdroj: http://infoms.kr-moravskoslezsky.cz/cz/informace-o-projektu-9218/ 

 

 

                                                        
35 Moravskoslezský kraj. Krajský úřad. Moravskoslezský kraj [online]. 2010 [cit. 2011-08-02]. Informace o 

projektu. Dostupné z WWW: <http://infoms.kr-moravskoslezsky.cz/cz/informace-o-projektu-9218/>. 
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5 POROVNÁNÍ OBOU OBDOBÍ A VÝHLED DO BUDOUCNA 

5.1 Srovnání programových období 2004-2006 a 2007-2013 

5.1.1 Informační politika v kraji 

Mezi obdobími 2004-2006 a 2007-2013 můžeme nalézt mnoho rozdílů. V prvním 

období je rozhodnou událostí vznik a fungování Ministerstva informatiky, které řídí a 

koordinuje rozvoj informační společnosti a informačních technologií. Kraje tedy mají 

možnost čerpat dotace a plánovat rozvoj ICT/IS podle již vypracované strategie eČesko 

2006 a promítnout ji do svých programů pro rozvoj kraje. Moravskoslezský kraj se 

hlavně zaměřil na broadband, zavedení co nejvíce veřejně přístupných míst k internetu a 

na internetizaci knihoven a obcí. Velkou měrou k rozvoji ICT/IS přispívá SROP 

s prioritou 2.2. 

Oproti tomu druhé období 2007-2013 se zánikem MI postrádá podobný 

celonárodní dokument, který by se zaměřoval na informační společnost. Za to ale jeho 

strategie v oblasti eGovernmentu (Smart Administration) a její implementační plány 

určitě zaslouží vyzdvihnutí. Ministerstvo vnitra, které tento úkol zdědilo po MI, si vede 

velice zdatně a progresivně. Kraje mají povinnost vypracovat strategii pro zavedení 

eGovernment do svého pole působnosti. Samotná strategie Smart Administration je 

určitě také velkým krokem kupředu v oblasti provázanosti služeb ve veřejné státní 

správě, protože právě soukolí může fungovat jedině tehdy, pokud spolupracuje 

s okolními částmi.   

Další velkou pomocí pro rozvoj ICT/IS je IOP, který spravuje Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Ten pomáhá z fondů EU financovat eGovernment a multifunkční učebny či 

sály pro veřejnost. 

Bohužel, co se týče oblasti mimo státní správu, je situace mnohem horší.   

V Moravskoslezském kraji na toto období platí dva programy pro rozvoj kraje – 

2006-2008 a 2010-2012. Druhý se právě zaměřuje převážně na elektronizaci státní 

správy a výstavbu MSVK. Plán novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, která by 

byla určitě přínosem pro informační společnost, se však z nedostatku financí nekoná.   

Zato dochází k výstavbě Integrovaného bezpečnostního centra v MSK.  

Lze tedy říci, že jedno z období mělo větší přínos než druhé? Každé z nich udělalo 

pár krůčků ke společnému cíli – vybudování lepší informační společnosti. Ovšem každé 

jiným směrem. Určitě je velkým mínusem zánik MI, tedy orgánu, který by řídil celostátně 

informační politiku.  
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Ve srovnání s ostatními kraji je na tom Moravskoslezsko stále velice špatně i přes 

pokrok, který prodělalo. Na příčkách výzkumů zaměřených na informační společnost se 

dle Eurostatu stále umisťuje na posledních místech, vyhrává v pouze v oblasti počtu 

jedinců, kteří nikdy nepoužili internet, což nepatří k prvenstvím, ke kterým by se mohlo 

chlubit (viz příloha č. 18-20). Jak tedy docílit pokroku v oblastech, kde se umístilo 

poslední? Mělo by si vzít ponaučení z ostatních krajů či regionů. Bohužel situace je 

složitá vysokou nezaměstnaností a úpadkem zdejšího průmyslu, který se momentální 

současný krajský úřad snaží vyřešit.  

5.1.2 Prostředky vynaložené na rozvoj ICT/IS v kraji   

Pro snadnější monitoring čerpání financí z Evropských fondů byly zavedeny tzv. 

kategorie oblasti intervence (FOI). Zde bylo ke každému tématu přiděleno číslo, které se 

pak při návrhu jednotlivých projektů k němu poznamenalo, a tudíž byl přehled, kolik 

projektů bylo v dané oblasti realizováno. V období  2004-2006 byl pro Telekomunikační 

infrastrukturu a informační společnost zvolen kód 32. 

Povinně byl ale pouze vyplňován u SROPu, takže co se týče ostatních operačních 

programů, lze jen odhadovat, kolik prostředků bylo vyčleněno na projekty z oblasti 

ICT/IS. 

Na čerpání ze SROPu bylo celkově vyčleněno 11 494 828 tis. Kč. Pokud se 

zaměříme na kategorii 32, tak pro celou republiku bylo určeno 940 244 tis. Kč. 

Moravskoslezsko jako region obdrželo celkově 1 810 044 tis. Kč, z toho vyčerpalo pro 

rozvoj informační společnosti 126 791 tis. Kč. Kdybychom spočítali, kolik každý region 

vyčerpal prostředků na kategorii 32, umístilo by se Moravskoslezsko na třetím místě 

hned po regionech Jihovýchod a Střední Morava. 

Pro nynější období byla vytvořena nová Kategorie výdajů (CoE), ta nahrazuje 

původní Kategorizaci oblastí intervence (FOI). Každý operační program měl povinně 

označit své priority těmito číselnými kategoriemi. Protože některé programy se ale 

nezaměřovaly na ICT/IS, využily tedy možnost čerpat z prostředků vymezených na 

ICT/IS jen pár operačních programů. 

V rámci CoE je ICT/IS vymezena v kategorii 10-15. Některé z nich ale nebyly ČR 

ani krajem využity. Například v programovém dokumentu ROP NUTS II 

Moravskoslezsko nebylo využito žádné. Ale i tak z celkového rozpočtu 17 315 056,2 tis. 

Kč36 bylo financováno pár projektů, které se týkají ICT/IS. Samotný kraj jich realizoval 5, 

                                                        
36 Převedeno dne 11. 8. 2011 dle kurzu 1 € =24,18 Kč.  
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na kterých od EU dostal celkově 650 951 tis. Kč, z čehož 628 180 tis. Kč tvořil příspěvek 

na Integrované bezpečnostní centrum. Z programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly 

realizovány projekty v celkové hodnotě 35 655 tis. Kč, z toho EU přispěla 30 307 tis. Kč.  

Z programu IOP je alokováno v rámci pro ICT/IS 12 218 777 tis. Kč. 

V Moravskoslezském kraji bylo ke dni 18. 7. 2011 z něj vyčerpáno 2 751 550 tis. Kč. 

V období 2007-2013 se kraj také podílel na projektu z komunitárního programu 

LIFE+, EU projekt dotovala 18 821 tis. Kč. 

Jednotlivá období je po finanční stránce momentálně problémové porovnat, 

protože některé údaje jsou zatím jen orientační a zpřesněny budou až při závěrečném 

hodnocení období, dále je také problém s obdobím 2004-2006, kdy povinně nebyly 

vyplňovány pole FOI. 

Z dotačních programů státu se v období 2004-2006 kraje dotkly pouze dotace ze 

tří ministerstev – MŠMT, Ministerstva kultury a Ministerstva informatiky. Z Ministerstva 

kultury v rámci programu VISK dostal kraj 1 728 tis. Kč37. 

MŠMT přispělo kraji 188 053 tis. Kč na investiční a neinvestiční Státní informační 

politiku, kraj z této částky vyčerpal 184 561 tis. Kč. Důvodem k 100 % nevyčerpání 

dotací bylo – úspora způsobená poskytnutím výrazné slevy na výrobky ze strany 

dodavatele oproti původnímu záměru či nezájem ze stran škol o poskytnuté kurzy.38 

Ministerstvo informatiky přispělo v rámci Národního programu počítačové 

gramotnosti na projekty od pěti žadatelů částkou 5 847 tis. Kč39. 

V tomto období došlo se zánikem MI ke změně financování ICT/IS. Ministerstvo 

kultury stále přispívá na VISK. V letech 2007-2011  bylo zatím MSK přiděleno 7 847 tis. 

Kč, což je velmi výrazný nárůst oproti minulému období. Nesmíme ale zapomínat, že 

minulé období bylo počítáno se třemi roky a nynější s pěti. 

MŠMT přispělo v roce 2007 podobně jako v předchozích letech neinvestičně na 

státní informační politiku 8 014 tis. Kč. Tato částka byla ovšem poslední, protože 

v pozdějších letech už kraj neobdržel žádnou částku. 

Ministerstva se dále podílela na kofinancování některých projektů z EU. 

                                                        
37 Česko. Ministerstvo kultury. VISK : veřejné informační služby knihoven [online]. 2011 [cit. 2011-07-30]. 

Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/index.htm>. 

38 Moravskoslezský kraj. Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 [online]. Ostrava : 
Moravskoslezský kraj, 2004-12-22 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-
moravskoslezsky.cz/zav_ucet04.html>. (Částka byla vypočtena ze Závěrečných účtů z let 2004-2006, podobně u 
druhého období z let 2007-2010, citace dokumentů naleznete vzadu v seznamu literatury.) 

39 Česko. Ministerstvo kultury. VISK : veřejné informační služby knihoven [online]. 2011 [cit. 2011-07-30]. 

Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/index.htm>. 
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Co se týče samotného kraje a jeho financování projektů zaměřených na rozvoj 

ICT/IS, tak kraj nevypsal žádné dotační tituly v ani jednom období. Spolufinancoval 

pouze projekty z EU. 

5.1.3 Realizované projekty v kraji 

Co se týče projektů, které by kraj financoval pouze ze svých vlastních zdrojů, je na 

tom kraj velice špatně. V žádném z období nebyl vypsán dotační titul, který by se zajímal 

o rozvoj ICT/IS. Zde by kraj měl nahlédnout do informační politiky kraje Vysočina, který 

z celé ČR nejvíce vyčlenil svých prostředků na toto téma. 

Kraj jako žadatel u projektů financovaných z EU uspěl v prvním období 4 krát. 

Zde je ovšem započítána pomoc z předvstupních fondů pomoci, ze kterých byly 

financovány dva informační turistické systémy. V samotném období 2004-2006 tedy 

kraj realizoval jako žadatel 2 projekty - 3D model ortofotomapy Moravskoslezského 

kraje a projekt Podpora rozvoje komunitních škol.  

V rámci SROPu ale naštěstí nezahálely ostatní subjekty z kraje. Bylo realizováno 

dalších 17 projektů zaměřených na rozvoj ICT v regionech, tedy na opatření 2.2. 

Nejčastěji se jednalo o projekty obcí, které zaváděly či zkvalitňovaly připojení na 

internet. 

Kraj se v prvním období stal také příjemcem části státních dotací, bohužel také ne 

jako přímý příjemce. Z VISKu byly financovány projekty Moravskoslezské vědecké 

knihovny – jednalo se o digitalizaci záznamů a školení pracovníků. VISKu se dále 

účastnilo dalších 16 žadatelů – převážně obecní a městské knihovny.  

V rámci Národního programu počítačové gramotnosti byly v roce 2006 

podpořeny projekty od pěti žadatelů. 

V období 2007-2013 dochází ke značné změně, což je jasné už podle směru, 

kterým se informační politika vydala. Realizují se hlavně projekty, které se týkají 

eGovernmentu a veřejné správy. Rozvíjí se síť CzechPOINTů na úrovni republikové i 

krajské.  Budují se elektronické spisové služby a technologická centra. Probíhají školení 

zaměstnanců státní správy.  To co dříve znamenal SROP pro rozvoj ICT/IS to teď 

znamená IOP. Financuje většinu odehrávajících se projektů na území MSK. Ke dni 18. 7. 

2011 bylo schváleno na území Moravskoslezského kraje 491 projektů z IOPu. Přibližně 

polovina z nich jsou právě CzechPOINTy.  

Dále se uskutečnily projekty z ROP NUTS II Moravskoslezsko zaměřené na 

výstavbu multifunkčních sálů, komunitních center a multifunkčních poslucháren. Velkou 
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roli hrál i projekt MSK - Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, 

který byl jedním z pěti projektů na podporu ICT/IS, kdy žadatelem byl kraj. 

Ze státních dotací kraj realizoval projekty podobně jako v předcházejícím období.  

Program VISK z Ministerstva kultury pomohl velkému počtu knihoven 

v digitalizaci katalogů a v oblasti vzdělávání informačních specialistů a knihovníků. 

V rámci VISK 3 – ICEKNI bylo podpořeno 95 projektů, což je oproti minulému období 

velmi vyšší počet, nesmíme ovšem zapomínat, že minulé období počítalo pouze se třemi 

roky – 2004, 2006, 2007 a druhé už s pěti 2007-2011.  

MŠMT přispělo na Státní informační politiku pouze v roce 2007. Ministerstvo 

informatiky zaniklo, tedy už se neopakovaly projekty dotované z peněz na broadband a 

NPPG či jiné projekty. 

Jak již bylo řečeno výše, kraj v tomto období znovu nevypsal ani jeden dotační 

titul na podporu ICT/IS. 

5.2 Výhled do budoucnosti financování rozvoje ICT/IS  

Nástupcem Lisabonské smlouvy se stala strategie Europe 2020 z 3. března 2010, která 

stanovuje 3 hlavní priority, kterými chce v době krize posílit Evropu a její hospodářský 

růst. Jedná se o: 

 Inteligentní růst: rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inovacích 

 Udržitelný růst: podpora konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně 

náročné na zdroje 

 Růst podporující začlenění: podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež 

se bude vyznačovat sociální a územní soudružnosti.40 

Část těchto priorit bude EU naplňovat pomocí Digitální agendy pro Evropu, která 

byla schválená dne 26. 8. 2010. Ta se zaměří především na udržitelný hospodářský a 

sociální přínos jednotného digitálního trhu, založeného na rychlém a superrychlém 

internetu a interoperabilních aplikacích.41 

Tyto cíle byly rozpracovány do 100 akcí, které pro lepší přehled a snadnost 

plnění rozděleny do 8 tematických oblastí: 

                                                        
40 EU. Evropská komise. Europa 2020 : strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

[online]. Brusel : Evropská komise, 2010-03-03 [cit. 2011-08-09]. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_cs.htm>. 

41 EU. Evropská komise. Digitální agenda pro Evropu [online]. Brusel : Evropská komise, 2010-19-05, 2010-

26-8 [cit. 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:CS:HTML>. 
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1. Pulsující jednotný digitální trh 

2. Interoperabilita a normy 

3. Důvěra a bezpečnost 

4. Přístup k rychlému a superrychlému internetu 

5. Výzkum a inovace 

6. Posílení digitální gramotnosti, dovedností a začlenění 

7. Přínos ICT pro společnost 

8. Mezinárodní aspekty Digitální agendy. 

Česká republika se k této problematice vyjadřuje zatím v těchto dokumentech – 

v Konvergenčním programu ČR z dubna 2011 a v dokumentu Investice pro evropskou 

konkurenceschopnost: příspěvek ČR ke Strategii Evropa 2020 (Národní program reforem 

ČR 2011).  

První dokument se v části Strukturální politika zmiňuje o pokračování 

v eGovernmentu – tedy dokončení základních informačních registrů veřejné správy, 

datových schránek a CzechPOINTů.  

Druhý se v Podpoře podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu zabývá malým 

využitím ICT a vysokorychlostního internetu ve venkovských a odlehlých oblastech. 

Toto chce napravit pomocí koncepčního materiálu Státní politika v elektronických 

komunikacích – Digitální Česko z 19. ledna 2011.  

Strategií a plánů je tedy na nejbližší období vytvořeno mnoho, ovšem jak a jestli 

budou naplněny, to už záleží na samotném státu a krajích. Vláda totiž (konkrétně 

Ministerstvo vnitra) už nyní (10. srpna 2011) navrhla zastavení programu Internetizace 

knihoven. Ministr Kubice uvedl, že vnitro na program nemá dostatek peněz a že by jeho 

financování mělo spadat pod Ministerstvo kultury. 

Posledním vydaným dokumentem týkající se rozvoje ICT/IS v MSK kraji je 

Strategie eGovernment služeb v Moravskoslezském kraji z 26. listopadu 201. Co se týče 

dalších aktivit v této oblasti, tak se kraj zatím nevyjádřil. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo objasnit, jak a z kterých programů jsou informační 

společnost a rozvoj informačních a komunikačních technologií v Moravskoslezském 

kraji financovány. Aby čtenář lépe porozuměl této problematice, bylo nutno nejprve 

objasnit informační politiku a její strategie a programy na národní a nadnárodní úrovni, 

protože po vstupu do Evropské unie v roce 2004 se ČR zapojila do její složité struktury 

plánování, která se promítá až do nejnižší samosprávní jednotky v ČR. 

Z práce lze usoudit, že i přes veškerou snahu kraje, má Moravskoslezsko před 

sebou ještě velký kus cesty k dosažení nynější evropské úrovně ve využívání ICT 

společností. Největším záporem je, že kraj nevypsal v ani jednom období žádný vlastní 

dotační titul. Čerpá finance pouze ze státních a evropských programů, a protože stát po 

zrušení Ministerstva informatiky převedl jeho kompetence na ostatní ministerstva, nelze 

se divit, že peněz od státu na rozvoj ICT/IS není moc.  

Nesmíme se ale soustředit pouze na rub mince. Co se týče počítačové gramotnosti 

obyvatel, množství lidí, kteří neumějí zacházet s počítačem na základní úrovni, se stále 

snižuje. Nejkritičtější skupinou se v této oblasti stali senioři, kteří mají možnost se 

zlepšit díky nepřebernému množství kurzů, ale neprojevují o to zájem. Zbytek populace 

(především do 35 let) je v ovládání PC zběhlý a služby poskytované přes internet se staly 

součástí jejich běžného života. 

Projekty v kraji se v prvním období kromě výše uvedeného zaměřovaly na 

internetizaci knihoven a obcí. Dotace se čerpaly převážně ze SROPu a státního VISKu. 

Většina obcí a knihoven má tedy v nynější době přístup na internet. Skrze programy 

předvstupní pomoci se také rozvoj ICT/IS dočkal podpory v oblasti cestovního ruchu, 

díky kterému kraj chtěl zvednout počet návštěvníků kraje a tedy tímto zároveň i 

podpořit ekonomiku. 

V druhém období dochází k velkému rozvoji v eGovernmentu. V rámci státu se 

totiž kraj zapojil do národního programu pro jeho rozvoj. Došlo k vybudování mnoha 

kontaktních míst pro občany – CzechPOINTů, které občanům usnadnily komunikaci 

s úřady.  

Jestliže ale přivřeme oči a nebudeme se soustředit jen na státní správu, výsledky 

jsou málo uspokojivé. Došlo k postavení několika multifunkčních poslucháren a 

komunitních center. Též bylo vybudováno Integrované bezpečnostní centrum MSK, 

které má pomocí nejnovějších ICT usnadnit záchranu života a majetku obyvatel.  
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Pokud se porozhlédneme po ostatních krajích a za hranice státu, určitě 

nemůžeme být spokojení se současným stavem věcí. Je pravda, že Moravskoslezský kraj 

musí řešit řadu problémů jako například největší nezaměstnanost, co se krajů týče. Ale 

právě pomocí většího využívání informačních technologií by tento problém mohl 

částečně vyřešit.  Bohužel zatím to nevypadá, že by kraj změnil své smýšlení ohledně 

informační společnosti a v době krize je možné, že si stanoví jiné priority.  
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Příloha 1 Přehled fondů z EU 

Zdroj: Abeceda fondů, 2007 
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Příloha 3 Cíle programů regionální politiky EU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní úprava dat z www.strukturalni-fondy.cz 

Zdroj: Abeceda fondů, 2007 

 
Příloha 4 Přehled OP za období 2004-2006  



 

 

 

 

 

 

Příloha 5 Rozpočet strukturálních fondů 2000-2006 v mld. eur 

Zdroj: Eurofon, 2011 

 

Příloha 6 Přehled OP za období 200-2013 

 

Zdroj: Strukturální fondy, 2011 

Příloha 5 Rozpočet strukturálních fondů 2000-2006 v mld. eur 

Příloha 6 Přehled OP za období 2007-2013 



 

 

 

 

Zdroj: 6. RP v kostce, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7 Základní členění 6. RP 



 

 

 

Zdroj: Program rozvoje Moravskoslezského kraje 2006-2008 

Příloha 8 Soustava strategických a programových dokumentů v ČR 



 

 

 

Příloha 9 Členění NUTS podle počtu obyvatel 

 

ÚROVEŇ NÁZEV 
DOPORUČENÝ MIN. POČET 

OBYVATEL 
DOPORUČENÝ MAX. POČET 

OBYVATEL 

NUTS I STÁT 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 
REGIONY 

SOUDRUŽNOSTI 800 000 3 000 000 

NUTS III KRAJE 150 000 800 000 
 

Zdroj: Vlastní úprava dat z www.strukturalni-fondy.cz 

 

 

 

 

Příloha 10 Euroregiony v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.euroskop.cz 



 

 

Zdroj: MVČR, 2011 

Příloha 11 Projekty realizované v NUTS 2 Moravskoslezsko dle priorit a opatření 



 

 

 

Příloha 12 Přehled realizovaných projektů v rámci SROP priorita 2.2 

 

Název projektu Opatření Žadatel 
PF - Příspěvek 
společenství 

(Kč) 

PF - Rozpočet 
projektu 

celkem (Kč) 

Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka 5.2.2 Město Bílovec 8 465 006,00 11 286 676,00 

Metropolitní síť města Nový Jičín 5.2.2 Město Nový Jičín 5 362 527,00 7 150 035,00 

Metropolitní síť města Nový Jičín-Dlouhá, Loučka.Internetizace místní části Kojetín. 5.2.2 Město Nový Jičín 7 459 180,00 10 000 000,00 

Posílení komunikační sítě euroregionu Silesia - výstavba metropolitních sítí vybraných 
obcí Moravskoslezského kraje 

5.2.2 Město Nový Jičín 18 000 000,00 24 000 000,00 

Posílení komunikační sítě euroregionu Silesia - výstavba metropolitních sítí vybraných 
obcí Moravskoslezského kraje II 

5.2.2 Město Nový Jičín 1 936 034,00 2 581 379,00 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov 5.2.2 Město Rýmařov 1 974 523,50 2 632 698,00 

Vybudování informační infrastruktury sdružení obcí Mikroregion Bystřice - Nýdek 5.2.2 
Mikroregion Bystřice - 
Nýdek 

7 361 134,00 9 814 845,00 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost na Osoblažsku 5.2.2 Obec Bohušov 1 000 719,00 1 378 292,00 

Obecní integrovaný informační systém v Hukvaldech - Vysokorychlostní internet 5.2.2 Obec Hukvaldy 1 733 400,00 2 311 250,00 

Zavedení informačních a komunikačních technologií v obci Sedlnice 5.2.2 Obec Sedlnice 7 647 262,00 10 196 350,00 

Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná 5.2.2 
Regionální knihovna 
Karviná 

1 210 020,00 1 691 420,00 

Multifunkční internetové centrum v Havířově 5.2.2 
Sdružení na podporu 
rozvoje škol 

1 306 125,00 1 935 000,00 

Centralizovaný GIS a internetizace Mikroregionu obcí povodí Stonávky 5.2.2 
Sdružení obcí povodí 
Stonávky 

3 217 194,00 4 289 593,00 

Informační systém pro komunikaci občana s úřadem 5.2.2 
Statutární město 
Ostrava 

24 307 500,00 34 990 000,00 

Informační společnost otevřená pro všechny 5.2.2 
Střední škola, Bohumín, 
příspěvková organizace 

670 791,00 894 388,00 

Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínska - západ 5.2.2 
Svazek obcí mikroregion 
Hlučínska - západ 

11 796 469,00 16 473 643,00 

Internet okno do světa 5.2.2 
Vyšší odborná škola 
DAKOL a Střední škola 

DAKOL, o.p.s. 

1 238 852,48 1 835 337,00 

 

Zdroj: vlastní úprava dat z http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/982e6653-66e7-4d92-85c2-8a1f75ed17e9/Informace-o-projektech



 

 

Příloha 13 Přehled realizovaných projektů v rámci SROP priorita 3.1 

 

Název projektu Žadatel 

PF - 

Rozpočet 

projektu 
celkem (Kč) 

Přestavba a stavební úpravy objektu „U splavu“ Charita Český Těšín 7 890 890,00 

Vzdělaností a informovaností k prosperitě 
Město Vrbno pod 
Pradědem 

17 957 362,00 

Adaptace regionálního vzdělávacího centra v 

Bruntále 

Obchodní akademie a 

Střední zemědělská 
škola Bruntál 

3 116 500,00 

Střední průmyslová škola v Bruntále jako centrum 

celoživotního vzdělávání pro výuku IT 

Střední průmyslová 
škola, Bruntál, 

Kavalcova 1 

3 999 800,00 

Počítače pro lidi 
Vyšší odborná škola 
DAKOL a  střední školy 

DAKOL, o.p.s. 

2 237 200,00 

 

Zdroj: vlastní úprava dat z http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/982e6653-66e7-4d92-85c2-

8a1f75ed17e9/Informace-o-projektech 

 

 

 

 

 

Zdroj: Studie proveditelnosti k projektu: eGovernment Moravskoslezského kraje (II.-VI. část výzvy), 2010 

Příloha 14 Návaznost e-Government služeb a jednotlivých částí projektů na části výzvy 



 

 

  

 

Příloha 16 Projekty realizované krajem v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Název projektu Opatření 
Příspěvek 

společenství 

(Kč) 

Rozpočet 
projektu 

celkem (Kč) 

Data pro život 1.4 10 175 000 11 000 000 

Integrované bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje 

1.4 628 180 219 679 113 750 

Elektrotechnické centra 2.1 35 117 655 41 420 688 

Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 2.1 47 127 062 55 853 477 

Multifunkční posluchárny 2.1 12 595 956 16 541 134 

 

Zdroj: vlastní úprava dat z Listu příjemců z ROP NUTS II MSK 

  
 

Příloha 17 Projekty realizované krajem v rámci OP  LZaZ 

 

Název projektu Opatření 
Příspěvek 

společenství 

(Kč) 

Rozpočet 
projektu 

celkem (Kč) 

Rozvoj kompetencí strategického, procesního a 
projektového řízení a kvality 4.1 13 025 862 15 324 543 

Rozvoj řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě 
Moravskoslezského kraje 4.1 7 961 110 9 366 012 

Vzdělávací systém zaměstnanců Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje 4.1 4 186 938 4 925 810 

Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do 
krajského úřadu 4.3 2 744 508 3 228 834 

Zajištění vzdělávání v eGovernmentu 4.1 2 388 582 2 810 097 

Zdroj: vlastní úprava dat získaných z Ministerstva práce a sociálních věcí 

Příloha 15 Návaznost na typizované projekty 

Zdroj: Studie proveditelnosti k projektu: eGovernment Moravskoslezského kraje (II.-VI. část výzvy), 2010 



 

 

        Příloha 18 Domácnosti s přístupem na internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2011 

Zdroj: Eurostat, 2011 Příloha 19 Jedinci, kteří nikdy nepoužili počítač 

Zdroj: Eurostat, 2011 

 Příloha 20 Jedinci, kteří si objednali zboží či službu pře internet v roce 2010 


