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Metodika pro Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FIS)
připravila na základě objednávky Ministerstva vnitra ČR (dále jen MVČR) „Metodiku
pro identifikaci závislostí a vazeb mezi projekty realizace Strategie Smart
Administration“ (dále jen Metodika).
Praha 20. listopadu 2012
Metodika byla vytvořena v období září až říjen 2012 v rámci projektu „Aktualizace Strategie
realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na
MVČR“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00034, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.
V současné době je v rámci naplňování Strategie Smart Administration registrováno více než
6 tisíc projektů.
Vytvořená Metodika byla společným týmem pracovníků MVČR a FIS využita pro dotazníkové
šetření (říjen 2012) a pro identifikaci závislostí a zachycení vazeb mezi projekty realizace
Strategie Smart Administration ve specializovaném nástroji vyvinutém FIS. Metodika bude
uplatněna i v dalších letech.
Pro rok 2012 byly sledovány následující typy vazeb projektů realizace Strategie Smart
Administration:



Základní matice vazeb mezi projekty realizace Strategie Smart Administration, která je
založena na věcné provázanosti mezi výstupy projektů.
Doplňkové vazby:
 vazba: projekt – strategické a specifické cíle Strategie Smart Administration;
 vazba: projekt – legislativa – vazby projektů na legislativní zdroje;
 vazba: projekt - realizátor projektu;
 vazba: projekt – zdroje financování.

Implementace metodiky a první použití Metodiky a podpůrného nástroje bylo dokončeno
v listopadu 2012.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.

Kontakt pro média
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Tel.: 224 095 454
E-mail: chlapek@vse.cz
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