Materiál je zpracován pro Radu vlády pro veřejnou správu – příloha k zápisu č. 6 RVVS ze dne 5.12.2014

Procesní modelování agend veřejné správy: stav projektů a plán rozvoje
programu PMA
Ukončený projekt: PMA I; Termín realizace: od 5/2009 do 9/2012; Náklady na projekt: 95 463 000 Kč, vyčerpané
prostředky 81 355 385,08 Kč
Cíl projektu: podpořit reformní proces veřejné správy a její zefektivnění prostřednictvím přípravy komplexního
systému hodnocení výkonové a finanční náročnosti provádění jednotlivých agend veřejné správy.
Výstupy projektu:
-

metodika procesního modelování agend veřejné správy (založena na vertikální logice modelování –
agenda odpovídá zákonu)
30 dokončených procesních modelů agend zpracovaných na základě konzultací s příslušnými gestory
školení PMA pro zástupce ÚSÚ, krajů, obcí a další zájemce
software AIS RPP Modelovací pro 100 současně pracujících tvůrců a 1000 čtenářů
příprava podmínek pro vznik Metodického centra PMA v rámci odboru eGovernmentu MVČR

Projekt v realizaci: PMA II; Termín realizace: od 12/2013 do 06/2015; Náklady na projekt: 11 441 000 Kč
Cíl projektu: podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy. Projekt využívá metodiku a další výstupy
PMA I pro stanovení prioritních agend veřejné správy podle jejich náročnosti, uskutečňuje iniciální analýzu agend
prostřednictvím procesní dekompozice a podle konkrétních požadavků spolupracuje s gestory jednotlivých agend
na přípravě tvorby procesních modelů, eventuálně standardů agend.
Výstupy podle projektového plánu (datum naplnění indikátorů: 06/2015):
-

300 osob proškolených v metodice procesního modelování agend (dosaženo 378)
prioritizace (= analýza, jejímž výsledkem je seznam prioritních agend; dosaženo - seznam stanovuje
v prvém kole 109 a následně cca 70 prioritních agend)
iniciální analýza agend veřejné správy přihlášených v RPP
spolupráce s gestory na tvorbě standardů agend

Návrh úpravy cílů a výstupů projektu PMA II; Termín realizace: od 01/2015 do 09/2015; Náklady na projekt:
nepočítá se změnou rozpočtu PMA II
Procesní modelování agend se bude výrazněji orientovat na koncept životních situací, tj. uplatní horizontální pohled
na výkon agend, kdy řešení životní situace prochází napříč různými legislativními předpisy. Cílem
je umožnění spolupráce PMA s gestory na tvorbě standardů agend v kontextu životních situací, identifikace možností
elektronizace jejich výkonu, a tím zjednodušení vyřizování životních situací na straně občana.
Navrhované aktivity a výstupy PMA II po úpravě konceptu:
-

-

prodloužení termínu realizace projektu do 09/2015 (platí rovněž jako datum naplnění indikátorů), podání
žádosti o podstatnou změnu projektu zohledňující níže uvedené body;
pokračování v iniciální analýze pouze prioritních agend ve vazbě na logické celky dle životních situací;
zefektivnění spolupráce se souvisejícími projekty Životní situace a Standard A121;
adaptace metodiky procesního modelování na potřeby konkrétních gestorů a potřebu propojení AIS RPP
Modelovacího s Digitální mapou veřejné správy;
zajištění popisu meziagendových optimalizačních hypotéz;
tvorba referenčních (ukázkových) modelů agend veřejné správy ve vazbě na životní situace, v rozsahu
potřebném pro pochopení torby modelu ze strany gestorů agend.
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