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Příklady dobré praxe
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Máte na webových stránkách města aplikaci rozklikávací 
rozpočet?

Přívětivý úřad 2021 – používání dat
• 132 zapojených ORP a MČ Prahy 
• Otevřená data
• Mapové portály
• Klikací rozpočet

N = 132



BRNO

Portál data.Brno.cz
• Tematické oblasti ze života metropole
• Dashboardy
• Storymaps
• Analýzy
• Aplikace
• Zpráva o stavu města



PRAHA – Golemio

Portál Golemio
• Tematické oblasti ze života metropole
• Interaktivní dashboardy v MS Power BI
• Analýzy
• Aplikace



PRAHA – Pragozor

Portál Pragozor – Praha v číslech
• Tematické oblasti ze života metropole
• Interaktivní grafické dashboardy
• Otevřená data ke stažení
• Infografiky



NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Portál Otevřené město
• Klikací rozpočet
• Transparentní účty
• Smlouvy
• Podklady pro zastupitelstvo
• Veřejné zakázky
• Open data
• Hlášení závad
• Rozpočty příspěvkových organizací
• Participativní rozpočet



OLOMOUC

Portál data.Olomouc
• Aplikace z dat města
• Interaktivní pocitová teplotní mapa
• Sady otevřených dat



PLZEŇ

Plzeň – Otevřená data, mapový portál 
a aplikace
• 181 datových sad (otevřená data)
• Interaktivní mapový portál
• Aplikace



BOSKOVICE

PinCity – komplexní platforma pro občanskou 
spolupráci v procesu strategického plánování
• Strategické plánování
• Participativní rozpočet
• Interaktivní mapa participativních projektů
• Zapojení občanů



MF ČR – CITYVIZOR

CityVizor – transparentní hospodaření obce
• Vyvinuto MF ČR, provozuje Otevřená města, z. s.
• Interaktivní grafický přehled příjmů a výdajů (rozpočtu)
• Databáze faktur a smluv
• Přehled dodavatelů



MV ČR – PORTÁL OTEVŘENÝCH DAT

Portál otevřených dat – Národní katalog otevřených dat
• 136 105 datových sad
• 45 poskytovatelů



VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU 

VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR ZA ROK 2020

Veřejná správa v ČR 2020
• Statistiky správních činností
• Lidé ve veřejné správě
• Hospodaření obcí a krajů
• Digitalizace
• Nová legislativa
• Dopady pandemie



Co je datový sklad?

Úložiště velkého množství
standardizovaných dat a datová
platforma setříděná podle
jednotného klíče.

Komu je určen?

Datový sklad je určen internímu
okruhu uživatelů z řad analytiků
MV. Přestože je neveřejný,
výstupy se používají při běžných
pracovních činnostech.

DATOVÝ SKLAD V KOSTCE

Výhody

Standardizovaná data z různých zdrojů 
na jediném místě

Jednotný primární klíč

Vzdálený přístup, dostupnost

Bezpečné uložení s trasováním změn a 
personalizovaným přístupem

Přehled o dostupných datech včetně 
zdroje a metodických poznámek

Vysoká kvalita zpracování dat k 
opakovanému použití

Vytvoření „datové komunity“, která dál 
pracuje na zkvalitnění platformy a 

poskytuje podporu týmu

Limity

Rigidní struktura datového skladu

Data nenahrazují primární data

Úpravou dojde ke zkreslení

Ztráta podrobnosti (např. dat za městské 
části)



PŘÍNOS DATOVÉHO SKLADU

INSTITUCE
• Synergie v rámci odboru, úřadu 

a externích institucí

• Bezpečné uložení dat na 
jediném místě

• Systematické uchování dat 
(historická kolekce dat)

• Standardizace dat z různých 
zdrojů

TÝM
• Vyšší reaktivita při plnění 

úkolů

• Zaměření na kvalitu 
výstupu

• Sjednocení metodiky při 
práci s daty 

UŽIVATEL
• Časová úspora

• Eliminace repetitivních
a redundantních procesů 
získávání a transformace dat

• Zaměření na přidanou hodnotu 
výstupu



OBSAH DATOVÉHO SKLADU

Demografie

Veřejná správa

Správní činnosti

Přívětivý úřad

Obecní/městská policie

Kriminalita

Registr vozidel

Zaměstnanci ÚSC

Kvalita života v obcích

Komunální volby

Makroekonomické ukazatele

Příspěvek na výkon státní správy



Cesta k evidenced informed policy



AKTIVITY V OBLASTI EVIDENCE-INFORMED

USTANOVENÍ 

CENTRÁLNÍHO 

ANALYTICKÉHO TÝMU

Co je cílem?

vzájemné sdílení dat prostřednictvím databáze 
napříč orgány státní správy i zainteresovanými 
orgány územní samosprávy

správná aplikace kvantitativních i kvalitativních 
analytických metod při tvorbě analýz

posílení uplatňování 
evidence-informed přístupu 
v tvorbě veřejných politik

posílení rozhodování založené 
na evidence-informed přístupu

VYTVOŘENÍ DATABÁZE 

RELEVANTNÍCH ÚDAJŮ 

O PROCESECH, VÝKONECH 

VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

VYTVOŘENÍ METODIKY 

SBĚRU DAT O ČINNOSTI 

ÚŘADŮ A JEJICH 

VZÁJEMNÉHO SDÍLENÍ

VYTVOŘENÍ 

ELEKTRONICKÉHO 

NÁSTROJE PRO SBĚR DAT O 

ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

1. 2. 3. 4.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
Komponenta 4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy



ČINNOST CENTRÁLNÍHO ANALYTICKÉHO TÝMU

KONCEPCE KLIENTSKY ORIENTOVANÁ 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2030

• Osvěta o evidence-informed ve veřejné správě – workshopy

• Centrální metodická podpora analytikům 

• Metodika správné aplikace kvantitativních i kvalitativních metod

• Přehled o datech sbíraných v rámci veřejné správy – spolupráce na tvorbě 

metodiky sběru dat

• Správa databáze relevantních údajů o výkonech, procesech apod. 



Rozvoj kompetencí analytických pracovníků ve veřejné správě

Vytvoření platformy sdílení dat pro analytickou práci

Analytické zhodnocení potenciálu využití automatizace a robotizace 
ve veřejné správě

Analytické zhodnocení systému inovací veřejných politik a sdílení 
zkušeností v oblasti inovací

Zvýšit znalosti 
a dovednosti v oblasti 

analytické práce 
a predikce

Co je cílem?

Koncepce klientsky 
orientovaná veřejná správa

Sdílení dat a analýz 
přístupných 
analytickým 
pracovníkům 

i odborné veřejnosti

1. 2. 3.
Vytvoření systému 
inovací, který bude 

stimulovat jejich 
cílenou tvorbu 

ve veřejné správě



INOVACE A UMĚLÁ INTELIGENCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

• Analytické zhodnocení potenciálu využití automatizace a robotizace veřejné správě

• Inspirace pro veřejnou správu ze sektoru bankovnictví a pojišťovnictví

• Síťování příkladů dobré praxe ze zahraničí 

KONCEPCE KLIENTSKY ORIENTOVANÁ 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2030

Zmapování představy 
veřejné správy 

o inovacích – sdílení 
inovační best practice

Realizace konkrétních 
změn a řešení 

ve prospěch nastavení 
inovační kultury

1. 2. 3.
Definice kritérií, 

které musí agenda 
veřejné správy nebo její 
část splňovat, aby mohla 

být automatizována

Co je cílem?
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www.mvcr.cz/verejna-sprava

www.kvalitavs.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

http://www.mvcr.cz/verejna-sprava
http://www.kvalitavs.cz/

