Příloha č. 3

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. ledna 2015 č. 21
k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020, změně Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020 a o změně Statutu Rady vlády pro veřejnou správu
a Statutu Rady vlády pro informační společnost

Vláda
I. schvaluje
1. Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014-2020 (dále jen „Implementační plány“), podle návrhu obsaženého
v části III materiálu č.j. 1578/14,
2. změnu Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 - 2020, obsaženou v příloze č. 2 části III materiálu č.j. 1578/14,
3. změnu Statutu Rady vlády pro veřejnou správu obsaženou v příloze č. 1 tohoto
usnesení,
4. změnu Statutu Rady vlády pro informační společnost obsaženou v příloze č. 2
tohoto usnesení,
5. Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy obsažený v příloze č. 4 části
III materiálu č.j. 1578/14;
II. ukládá
1. ministru vnitra
a) koordinovat realizaci Implementačních plánů,
b) stanovit závazné postupy pro koordinaci projektů realizovaných v rámci
strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
nástrojů eGovernmentu a projektů Smart Administration a předložit je vládě pro informaci,
postupovat při realizaci projektů v souladu s usneseními vlády ze dne 14. května 2008 č. 536,
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ze dne 9. července 2008 č. 854 a ze dne 14. prosince 2011 č. 924 a předložit je vládě
ke schválení do 31. března 2015,

c) předložit vládě ke schválení Seznam záměrů strategických projektů v oblasti
veřejné správy a informační společnosti do 31. března 2015 včetně projektů zamýšlených pro
čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020,
d) předkládat vládě informaci o realizaci Implementačních plánů vždy
k 30. červnu kalendářního roku, počínaje 30. červnem 2016,
e) pro účely efektivní koordinace rozvoje veřejné správy a čerpání z Evropských
strukturálních a investičních fondů a jiných finančních mechanismů Evropské unie
v programovém období 2014 - 2020 zajišťovat komunikaci v rámci nastaveného
koordinačního mechanismu pro oblast veřejné správy podle přílohy č. 4 části III materiálu
č.j. 1578/14,
f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
a) plnit Implementační plány v termínech v nich uvedených,
b) poskytnout ministru vnitra součinnost nutnou ke splnění úkolů uvedených
v bodě II/1a-e tohoto usnesení a za tímto účelem uvolňovat odborníky za jimi řízená
ministerstva nebo ústřední správní úřady do realizačních týmů a do Společného řídicího
výboru;
III. mění usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680, ke Strategickému rámci rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou
správu, tak že zrušuje bod III/1a,ab.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
Veřejná ochránkyně práv,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí
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Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2015 č. 21

Změna Statutu Rady vlády pro veřejnou správu
Statut Rady vlády pro veřejnou správu, schválený usnesením vlády ze dne 27. srpna
2014 č. 680, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) projednává harmonogramy výzev a výzvy pro oblast veřejné správy, výzvy
zaměřené na efektivní veřejnou správu, eGovernment a ICT (včetně projektů
financovaných z rozpočtu, a to po předložení studie proveditelnosti či projektového
záměru vč. cost-benefit analýzy a souhlasném stanovisku útvaru hlavního architekta
eGovernmentu Ministerstva vnitra) a může se vyjádřit k jednotlivým projektům
zásadního významu, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných
finančních mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou
správu České republiky v souladu s naplňování základních platných strategických
materiálů v oblasti veřejné správy,“.
2. V článku 4 odst. 3 písmeno e) se slovo „vedoucí“ nahrazuje slovem „předsedy“.
3. V článku 6 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno d), které zní:
„d) Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve
veřejné správě.“.
4. V článku 6 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:
„4.
Pro spolupráci s Radou vlády pro informační společnost je zřízen
Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné
správě. Slouží k zajišťování propojenosti a přenosu informací mezi Radou vlády pro
veřejnou správu a Radou vlády pro informační společnost.
5. Předsedu Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě musí schválit obě Rady, předsedou výboru je zástupce
Ministerstva vnitra.
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6. Členy Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě schvalují, na návrh předsedy Společného řídicího
výboru, před jejich jmenováním obě Rady.
7. Členy Společného řídicího výboru mohou být zástupci ministerstev a ostatních
ústředních orgánů státní správy, zástupci akademické sféry, členové za Asociaci krajů
České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a
případně další odborníci.“
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 8 až 10.
5. V článku 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve
veřejné správě je oprávněn zřídit pracovní výbory zejména na úsecích veřejné správy,
které jsou spojené s agendou
a) zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy,
b) dobudování funkčního rámce s Governmentu.“.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.
6. V článku 9 odstavci 1 se slova „konkurenceschopnost a“ zrušují.
7. Za článek 11 se vkládá nový článek 11a, který zní:
„Článek 11a
Spolupráce s Radou vlády pro informační společnost
1.

Rada spolupracuje s Radou vlády pro informační společnost při realizaci úkolů
v oblasti veřejné správy v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy v České republice pro období 2014-2020 a při plnění navazujících a
obdobných úkolů v oblasti veřejné správy.

2.

Smyslem spolupráce obou rad je zajištění koncensu při realizaci opatření
implementovaných v oblasti veřejné správy a její elektronizaci.

3.

Pro zajištění spolupráce je zřízen společný sekretariát obou rad a Společný řídicí
výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.“.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2015 č. 21

Změna Statutu Rady vlády pro informační společnost
Statut Rady vlády pro informační společnost, schválený usnesením vlády ze dne 24. listopadu
2014 č. 961, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 1 písmeno e) se slovo „pracovními“ zrušuje.
2. V článku 2 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) projednává (programy), harmonogramy výzev a výzvy pro oblast
eGovernmentu a ICT a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního významu,
které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních mechanismů
EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu ČR v souladu
s naplňováním základních platných strategických materiálů v oblasti ICT. Dále se
vyjadřuje k projektům financovaným z rozpočtu, a to po předložení předběžné studie
proveditelnosti vč. Analýzy přínosů a nákladů (CBA) a souhlasném stanovisku útvaru
hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra.“
3. V článku 2 odst. 2 písmeno b) se slova „Strategie rozvoje veřejné správy 2014+“
nahrazují slovy „Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České republice
v období 2014-2020“.
4. V článku 7 se v nadpisu slova „Pracovní výbory Rady“ nahrazují slovy „Výbory
Rady“.
5. V článku 7 odstavec 2 se za slova „Zřízení a zrušení“ vkládá slovo „pracovních“.
6. V článku 7 odstavec 7 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) a označují jako písmena a) až c)
7. V článku 7 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.
8. V článku 7 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 14, které znějí:
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„(11) Pro spolupráci s Radou vlády pro veřejnou správu je zřízen Společný řídicí
výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě. Slouží
k zajišťování propojenosti a přenosu informací mezi Radou vlády pro veřejnou správu
a Radou vlády pro informační společnost.
(12) Předsedu Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě musí schválit obě Rady, předsedou výboru je zástupce
Ministerstva vnitra.
(13) Členy Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě (dále jen Společný řídicí výbor) schvalují, na návrh
předsedy Společného řídicího výboru, před jejich jmenováním obě Rady.
(14) Společný řídicí výbor je oprávněn zřídit pracovní výbory zejména na úsecích
veřejné správy, které jsou spojené s agendou
a) zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy,
b) dobudování funkčního rámce eGovernmentu.“.
9. V článku 9 v nadpisu slova „pracovních výborech Rady“ nahrazují slovy „výborech
Rady“.
10. V článku 9 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní:
„(3) Členy Společného řídicího výboru mohou být zástupci ministerstev a
ostatních ústředních orgánů státní správy, zástupci akademické sféry, členové za
Asociaci krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních
samospráv a případně další odborníci.“
11. V článku 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Sekretariát Rady je společným
sekretariátem Rady a Rady vlády pro veřejnou správu.“.
12. V článku 10 odstavec 3 zní:
„(3) Za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí tajemník
Rady, kterým je zaměstnancem Ministerstva vnitra. Tajemníka jmenuje a odvolává
předseda Rady.“
13. V článku 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta: „Sekretariáty výborů a pracovních
skupin spolupracují se společným sekretariátem rad vlády.“
14. V článku 12 odstavci 1 se slovo „pracovních“ zrušuje.
15. V článku 13 se dosavadní druhý odstavec 2 a odstavec 3 označují jako odstavce 3 a 4.
16. V článku 13 odstavci 3 se slova „Pracovní výbory Rady“ nahrazují slovy „Výbory
Rady“.
17. V článku 13 odstavec 4 zní:
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„(4) V odůvodněných případech mohou mít výbory Rady a pracovní skupiny
Rady samostatný jednací řád. Jednací řády výborů Rady a pracovních skupin Rady
nesmí být v rozporu s jednacím řádem Rady.“.
18. Za článek 13 se vkládá nový článek 13a, který zní:
„Článek 13a
Spolupráce s Radou vlády pro veřejnou správu
(1) Rada spolupracuje s Radou vlády pro veřejnou správu při realizaci úkolů
v oblasti veřejné správy v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy v České republice pro období 2014-2020 a při plnění navazujících a
obdobných úkolů v oblasti veřejné správy.
(2) Smyslem spolupráce obou rad je zajištění koncensu při realizaci opatření
implementovaných v oblasti veřejné správy a její elektronizaci.
(3) Pro zajištění spolupráce je zřízen společný sekretariát obou rad a Společný řídicí
výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.“.
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Příloha č. 2
Změna Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 - 2020
1.
V kapitole č. 3.2. Globální cíl a strategické cíle materiálu Strategický rámec
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, schváleného
usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680, se na konec textu v rámečku na str. 8
doplňují slova „, při naplňování principů dekoncentrace, decentralizace a subsidiarity.“.
2.
V kapitole č. 3. Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu materiálu Strategický rámec rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020, schváleného usnesením vlády ze dne
27. srpna 2014 č. 680, se na str. 39 slova „Zpracování, manipulace a archivace dat, které
jsou sdíleny s orgány a institucemi EU, spadá ohledně provozování informačních
technologií do působnosti Ministerstva financí, jelikož toto ministerstvo je gestorem
informačních systémů v oblasti finančního řízení, daňové oblasti, státní pokladny,
evidence pořizování a nakládání s majetkem, a další podpory ICT v rámci řídicích
procesů na úrovni státní správy. Ministerstvo financí má také v gesci zajištění páteřní
infrastruktury pro služby, jejichž uživatelem jsou instituce státní správy. Ministerstvo
vnitra je gestorem informačních systémů sloužících široké veřejnosti a zajišťuje páteřní
infrastrukturu pro systémy využívané občany a fyzickými a právnickými osobami.“
zrušují.
3.
Kapitola č. 5.2 Implementační struktura materiálu Strategický rámec rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, schváleného usnesením vlády
ze dne 27. srpna 2014 č. 680, se na str. 50 až 52 stávající text nahrazuje textem:
„5. 2 Implementační struktura
Nadresortní charakter předkládaného dokumentu přináší zvýšené nároky na řízení
a implementaci jednotlivých navržených aktivit. Realizace navržených cílů závisí na
koordinaci celé veřejné správy a proto je nutno do řízení zapojit nejenom orgány státní
správy, ale také představitele územní veřejné správy jako zástupce nedílné části veřejné
správy v České republice, kteří za ní nesou také odpovědnost.
Průřezová modernizace veřejné správy vyžaduje zároveň silnou podporu ze strany
vlády ČR. Proto se pro implementaci a řízení Strategického rámce navrhuje zřídit Radu
vlády pro veřejnou správu (dále také Rada vlády), které bude předsedat ministr vnitra.
Sekretariát bude zajišťovaný útvarem Ministerstva vnitra.
Koordinace jednotlivých strategických cílů bude svěřena Řídicím výborům. Řídicím
výborům budou předsedat členové Rady vlády. Koordinací a řízením realizace
specifických cílů budou pověřeny realizační týmy vytvořené z odborníků, nebo pracovní
výbory zaštiťované jednotlivými řídicími výbory. Zřízení pracovních výborů bude
v kompetenci Řídicího výboru.
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Rada vlády pro informační společnost, která bude předmětem samostatného materiálu,
bude zejména koordinovat přípravu, tvorbu a implementaci v oblasti informační
společnosti a ICT, projednávat materiály, programy a projekty, které se vztahují
k problematice zaměřené a efektivní veřejnou správu, eGovernment, ICT, informační
společnost, zavádění informačních a komunikačních technologií a elektronizaci veřejné
správy.
Za účelem budoucích koncepčních prací v oblasti veřejné správy se zřizuje v působnosti
Rady vlády pro veřejnou správu a Rady vlády pro informační společnost Společný řídicí
výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě, který bude
zabezpečovat úkoly vyplývající z realizace Implementačního plánu pro strategický cíl 3
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů
eGovernmentu a zajišťovat propojenost a přenos informací mezi oběma radami.
Důvodem pro zřízení tohoto řídicího výboru je nutnost koordinace prací při zajišťování
úkolů vyplývajících z Implementačního plánu 1.1. Strategického cíle Modernizace veřejné
správy a zároveň budou postupně naplňovány a koordinovány úkoly vyplývající ze
Strategického cíle 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014 – 2020.
Složení Společného řídicího výboru zajišťujícího provedení Strategického cíle 3 pro
zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy bude vycházet z postupů při
zpracování Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České
republice pro období 2014 -2020 s ohledem na činnosti konkrétních ministerstev, úřadů
či institucí na úseku veřejné správy a míry jejich zainteresovanosti na řešení
problematiky rozvoje veřejné správy.
Přehledné schéma navrhované implementační struktury Strategického rámce je
uvedeno na následující stránce.
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Schéma navrhované implementační struktury Strategického rámce

sekretariát
Rad vlády

