
Projekt „Optimalizace IT procesů“ 

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) realizuje projekt „Optimalizace 
IT procesů" (registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00006), který je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu ČR, 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Termín realizace projektu je od 01. 09. 2011 do 30. 04. 2015 a celková výše dotace 
je 30 370 080 Kč. 

 

Popis projektu a jeho cíle 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, efektivitu a bezpečnost používaných ICT technologií 
a zvýšit jejich využitelnost a zároveň snížit nákladovost na jejich zajištění. Realizací 
projektu dojde nejen k optimalizaci stávajícího ICT vybavení dle nejmodernějších 
standardů, ale zároveň dojde k systémovému nastavení dalšího rozvoje ICT na 
SFŽP ČR v nejbližších letech. 

Hlavními sledovanými přínosy projektu je zajištění a udržení dlouhodobé stability 
ICT, zvýšení kvality a efektivity vybraných vnitřních procesů, zvýšení kvality 
poskytovaných služeb, snížení administrativní náročnosti, modernizace ICT struktury 
dle moderních standardů, zvýšení bezpečnosti dat souvisejících s činnostmi SFŽP 
ČR, eliminace bezpečnostních incidentů a ztráty/zneužití informací, nastavené 
procesní řízení ICT a jeho implementace. 

V rámci realizace projektu bude také provedena analýza informační bezpečnosti a 
bezpečnosti ICT a dále bude implementován nový model bezpečnosti zahrnující 
procesy, organizační struktury, směrnice. V rámci oblasti informační bezpečnosti a 
bezpečnosti ICT budou proškoleni vybraní zaměstnanci, což zvýší povědomí 
zaměstnanců o bezpečnosti, procesech a směrnicích v souladu s normou ISMS. 

Projekt předpokládá vytvoření 3 inovativních produktů a podpoření 400 osob. Dále 
bude v rámci projektu proškoleno 507 osob.  

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci SFŽP ČR včetně zaměstnanců krajských 
pracovišť. 

   

 

  



Projekt „Implementace celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových 
strategií“ 

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) realizuje projekt 
„Implementace celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií" 
(registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00008), který je spolufinancován z 
prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu ČR, prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Termín realizace projektu je od 01. 05. 2011 do 30. 06. 2015 a celková výše dotace 
je 10 800 320 Kč. 

 

Popis projektu a jeho cíle 

Hlavním cílem projektu je nastavení dalšího směru rozvoje SFŽP ČR prostřednictvím 
provedení analýz jednotlivých oblastí a systémového zpracování tvorby strategií, 
podložené analýzami a mezinárodním srovnáním, a nastavení systému sledování 
naplňování strategií a příprava jeho implementace do činnosti SFŽP ČR. 

Dílčími cíli projektu je optimalizace činností realizovaných SFŽP ČR včetně krajských 
pracovišť a jejich efektivní zacílení na identifikované oblasti životního prostředí, 
nastavení jednotného systému pro potřeby tvorby strategických dokumentů, posílení 
rozvojových činností a zkvalitnění a zefektivnění řízení rozvoje organizace. 

Projekt předpokládá vytvoření 5 inovativních produktů - Mezinárodní poznatky a 
porovnání institucí majících stejné nebo obdobné zaměření jako SFŽP, Analýza 
sektorových strategií, Koncepce a strategie SFŽP v péči o životní prostředí k 
horizontu roku 2020, Tvorba strategie - programově projektové zapracování variant 
strategie, v rozsahu komplexní strategie SFŽP a Nastavení systému sledování 
naplňování strategií v návaznosti na celý systém kontroly SFŽP. 

V rámci projektu bude podpořeno 364 osob. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci SFŽP ČR včetně zaměstnanců krajských 
pracovišť. 

  

 

 


