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Výsledky soutěže Zlatý erb 2010 – nejlepší jsou Hranice, Petrovice a Praha  
 
Ceny dvanáctého ročníku soutěže Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz) o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí na konferenci ISSS v pondělí 12. 4. 2010 převzali: 
 
v kategorii Nejlepší webová stránka města 

1. místo Hranice http://www.mesto-hranice.cz  

2. místo Most http://www.mesto-most.cz  

3. místo Jablonec nad Nisou http://www.mestojablonec.cz  

 
v kategorii Nejlepší webová stránka obce 

1. místo Petrovice (Jihomoravský kraj, okres Blansko) http://www.oupetrovice.cz  

2. místo Okříšky (Vysočina, okres Třebíč) http://www.okrisky.cz  

3. místo Libochovany (Ústecký kraj, okres Litoměřice) http://www.libochovany.cz  

 
v kategorii Nejlepší elektronická služba 

1. místo Praha: Veřejné zakázky pod lupou http://zakazky.praha.eu  

2. místo Šumperk: Koncept územního plánu http://apps.hfbiz.cz/apps/sumperk/up2 

3. místo Senorady: e-Muzeum http://muzeum.senorady.cz  

 
  
Dále byly uděleny zvláštní ceny: 
Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem Martinem Pecinou za nejlepší bezbariérový 
přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb 
byla udělena soutěžícím 

 v kategorii obce: Okříšky (Vysočina, okres Třebíč), http://www.okrisky.cz   

 v kategorii města: Slaný, http://www.meuslany.cz 
 

Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj udělená ministrem Rostislavem Vondruškou za 
nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý erb  
byla udělena soutěžícím 

 v kategorii města a obce: Český Krumlov: Turista, http://www.ckrumlov.cz/turista   

 v kategorii regiony: Boskovice: Kam na Boskovicku?, http://www.regionboskovicko.cz   
 
Cena veřejnosti udělená Asociací krajů ČR při soutěži Zlatý erb 
byla udělena soutěžícímu 

 Štichov (Plzeňský kraj, okres Domažlice), http://www.stichov.cz  
 

  
 

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak 
k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže 
Stockholm Challenge Award.  

Soutěž vyhlašuje Sdružení Zlatý erb. Osobní záštitu nad soutěží převzal Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, náměstek ministra vnitra 
pro informatiku. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. 
František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána pod záštitou Asociace krajů České republiky, ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR, sdružením Český zavináč, portálem Města a obce 
online a konferencí ISSS. 

Soutěž je organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Předsedou celostátní poroty je Ing. Tomáš Holenda, 
ČÚZK. Obce kraje, které nevyhlásí své krajské kolo, hodnotí tzv. Malá porota pod vedením Ing. Jiřího Benedikta.  

Počty soutěžících každým rokem rostly, letos však došlo patrně díky finanční krizi k poklesu. Do letošního ročníku se přihlásilo 
ze všech krajů přes 500 soutěžních webů služeb a turistických prezentací.  
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Novinkou letošního ročníku bylo celodenní školení o tvorbě přístupného webu se zaměřením na hodnocení kritéria přístupnosti 
Zlatého erbu přednesené Mgr. Radkem Pavlíčkem a Bc. Romanem Kabelkou (TyfloCentrum Brno, o.p.s.), experty na 
bezbariérovou přístupnost webových stránek veřejné správy. Byla rovněž provedena a prezentována analýza stavu validity 
webových stránek měst a obcí ČR.  

Soutěží se tradičně ve třech kategoriích: 
a) nejlepší webové stránky města  
   (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských  
   částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22) 
b) nejlepší webové stránky obce  
   (včetně městysů. V hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí) 
c) nejlepší elektronická služba 

Podobně jako v minulých ročnících se i letos porotci specializují na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. 
V krajských kolech se hodnotila kritéria:  

• Povinné informace  
• Úřední deska  
• Doporučené informace  
• Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky  
• Výtvarné zpracování  
• Bezbariérová přístupnost – zkrácený test  

Kraj může udělit i cenu veřejnosti, příp. i další zvláštní ceny. 

V celostátním kole se pak hodnotila kritéria:  
• Test reakce na žádost o informaci 
• Povinné informace  
• Úřední deska  
• Doporučené informace 
• Doplňkové informace 
• Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky  
• Výtvarné zpracování s přihlédnutím k zobrazení v různých prohlížečích 
• Bezbariérová přístupnost – podrobný test 
• Inovativní přidaná hodnota  
• Pomocné služby  

Na celostátní úrovni byly opět vyhlášeny i zvláštní ceny. Zvláštní cena ministra vnitra byla udělena za nejlepší bezbariérový 
přístup na webové stránky v kategorii města a kategorii obce. Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou 
prezentaci byla Ministerstvem vyhlášena v kategorii města a obce a kategorii regiony. Byla udělena i tradiční cena veřejnosti, 
kterou letos nově zaštítila Asociace krajů ČR.  
 
Děkujeme sponzorům soutěže, společnostem: 

 Microsoft (http://www.microsoft.cz) 

 E.ON (http://www.eon.cz) 

 Olympus (http://www.olympus.cz) 

 Velebný & Fam (http://www.velebny.cz)  
 
Dary vítězům předá i SMO ČR (http://www.smocr.cz) a garanti zvláštních cen MV ČR (http://www.mvcr.cz), MMR ČR 
(http://www.mmr.cz) a AK ČR (http://www.asociacekraju.cz). Děkujeme i sponzorům v jednotlivých krajských kolech.  

Složení celostátní poroty:  
Ing. Tomáš Holenda, vedoucí oddělení RUIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální    
Mgr. Markéta Bittnerová, odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě MV ČR 
Mgr. Jaroslav Broža, tajemník prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu    
RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.    
Ing. Iva Hejnyšová, správce internetu a intranetu KÚ Královéhradeckého kraje    
PhDr. Jiří Chum, redaktor časopisu Veřejná správa     
Petr Koubský, analytik a publicista v oboru informačních technologií    
Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost, o.p.s.    
Ing. Jana Voldánová, manažerka vzdělávacích projektů pro veřejnou správu    
 
 
Přehled všech soutěžících v jednotlivých krajských kolech, propozice, složení krajských porot a fotografie z předávání cen 
naleznete na stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz. Zveřejňují se veškerá bodová hodnocení všech porotců.  
 
 
 Vítězové posledních ročníků Zlatého erbu: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Města Praha 12 Děčín Jablonec nad Nisou  Jihlava Moravské Budějovice Hranice 

Obce  Dolní Vilémovice Tlumačov Kondrac  Tlumačov Tisá Petrovice 

Elektronická služba Přerov Most Praha 6 Praha 6 Semily Praha 
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