
 

 

Efektivní elektronický úřad města Telče 

 

Tento projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy, Strategického 

rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Smyslem tohoto projektu je 

tedy rozvoj služby eGovernmentu v ORP Telč. Hlavním výstupem projektu bude zefektivnění 

služeb a snížení administrativní zátěže úřadů. 

Elektronizace veřejné správy v ČR v současnosti leží pod evropským průměrem, proto 

je nutné vyvíjet aktivity k tomu, aby vyhovovala nárokům trvale se rozvíjející informační 

společnosti. Překážkou elektronizace je absence prostředků k využití elektronických služeb. 

Předkládaný projekt rozvíjí prostředí pro elektronické zpracování dokumentů, vytváří portál 

občana, formulářové řešení, posiluje vnitřní bezpečnost informačního systému MěÚ Telč a 

sdílení dat napříč odbory města, zajistí možnost základní manažerské kontroly hospodaření 

společným datovým skladem, zefektivní personální řízení a informování občanů, doplní 

infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Připravuje informační systém na budoucí příjem ÚEP 

(portál, formuláře, autentifikace občana) a vytváří podmínky pro to, aby v dalším kroku po 

nastavení efektivního řízení procesů v rámci organizací města došlo k významným úsporám 

na kapacitách či zdrojích města. 

Cílem tohoto projektu je tedy zavádění prvků eGovernmentu do reálné praxe. Hlavním 

cílem podpory eGovernmentu a jeho zavádění je především schopnost MěÚ přijímat a 

pracovat s digitálními dokumenty a daty, podporovat všechny kroky v rámci životního cyklu 

elektronických dokumentů, automatizovat výkon agend a obsluhy klienta, rozvíjet podmínky 

pro úplné elektronické podání. Projekt také připravuje informační systém na budoucí příjem 

ÚEP a vytváří podmínky pro to, aby v dalším kroku po nastavení efektivního řízení procesů v 

rámci organizací města došlo k významným úsporám na kapacitách či zdrojích města. 

Mezi konkrétní cíle projektu patří: zvýšení možnosti práce s elektronickými 

dokumenty, rozšíření elektronizace služeb, zavedení portálu občana, zvýšení bezpečnosti 

prostředí, zajištění kontroly efektivního hospodaření, připravení podmínek pro příjem 

samoobslužného ÚEP, vyšší možnost využití pořízeného HW a SW, zajištění bezpečné 

elektronické komunikace mezi jednotlivými úseky, snížení prostoru ke korupčnímu jednání, 

zajištění ztotožnění pro autorizaci elektronických úkonů a zefektivnění personálních řízení a 

hospodaření města prostředky ICT. 

Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové 

náklady na projekt činí 6 593 201,00 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu činí 5 933 880,90 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu 

města. 


