Příloha č. 12

SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
DATUM
JEDNÁNÍ

ČÍSLO USNESENÍ

TEXT USNESENÍ

TERMÍN

POZNÁMKY

splněno

zapracováno do
materiálu

2015
7. zasedání RVVS

2014
6. zasedání RVVS - 5.12. 2014
6/1
RVVS schvaluje navržený program.
RVVS bere na vědomí aktuální informaci o stavu přípravy IP a návrhy
na vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního
připomínkového řízení a souhlasí s dopracováním materiálu
6/2
Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014 – 2020 ve znění připomínek ze
zasedání RVVS dne 5. 12. 2014 a jeho předložení k projednání ve
vládě.

5.12.2014

6/3

RVVS bere na vědomí předložený seznam nominovaných členů
pracovní skupiny pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě a pověřuje vedením pracovní skupiny ing. Petra
Kuchaře.
Člen pracovní skupiny za RVVS bude nominován do 10. 12. 2014.

6/4

RVVS žádá zpracovatele materiálu Implementační plány
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 – 2020 (dále jen Implementační plány)
o aktualizaci Statutu RVVS, RVIS a příloh k materiálu Implementační
plány dle již přijatých usnesení RVVS (např. společný řídicí výbor) a
rozšíření možných zdrojů financování.

5/1

RVVS schvaluje doplněný program.

doplnit za RVVS

splněno

1. zasedání pracovní
skupiny se uskutečnilo
15.12.2014

zapracováno do
materiálu

5. zasedání RVVS

1/6

28.1.2015
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SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
DATUM
JEDNÁNÍ

ČÍSLO USNESENÍ

TEXT USNESENÍ

5/2

Rada vlády bere na vědomí aktuální informaci o procesním
modelování agend a prioritizaci agend a bere na vědomí, že s gestory
agend byly dohodnuté tyto agendy
• evidence obyvatel,
• vydávání občanských průkazů,
• cestovní doklady
• matriky.

5/3

RVVS souhlasí s usnesením ŘV pro optimalizaci veřejné správy v
území a ponechání indikátorů Zachování stávající dostupnosti
výkonu veřejné správy v území a Přiblížení veřejné správy občanům
(vyšší spokojenost občanů venkovských regionů).

splněno

zapracováno do IP pro
mezirezort

5/4

RVVS souhlasí s doplněním indikátoru - Zvýšení dostupnosti veřejné
správy uživatelů/občanům; a doplněním Globálního cíle
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014-2020, o principy dekoncentrace, decentralizace a
subsidiarity při jeho naplňování.

splněno

zapracováno do IP pro
mezirezort

5/5

RVVS souhlasí se zapracováním Společného řídicího výboru pro
eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě do
připravovaného materiálu do vlády (doplnění Statutu RVVS) a
doporučuje do schválení materiálu vládou zřídit pracovní skupinu
pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.

splněno

zapracováno do IP pro
mezirezort

2015

TERMÍN

vyžádána
informace o
souhlasu gestorů
agend u eG

POZNÁMKY
ověřeno dopisem ze dne
24.11.2014 u gestorů
agend - stále probíhají
jednání, zápis z jednání u
nám. Strouhala 4.12.2014
nebyl zpracován.

14.11.2014

2/6

28.1.2015
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SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
DATUM
JEDNÁNÍ

ČÍSLO USNESENÍ

TEXT USNESENÍ

5/6

RVVS bere na vědomí Návrh nominace členů do Společného řídícího
výboru, kteří byli navrženi náměstkem ministra vnitra pro IKT:
• Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., vrchní ředitel sekce provozu
informačních a komunikačních technologií (SIKT)
• Mgr. Bohdan Urban ředitel odboru eGovernmentu (EG)
• Ing. Petr Kuchař, vedoucí oddělení hlavního architekta
eGovernmentu (OHA)
• Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt ZR - Správa základních
registrů,
a navrhuje oslovení dalších kandidátů z řad odborníků z:
Akademické sféry – navržen:
• prof. ing. Jiří Voříšek CSc. – vedoucí katedry informačních
technologií VŠE,
• prof. ing. Josef Basl, CSc. - proděkan pro zahraniční styky a rozvoj
Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
• prof. ing. Václav Řepa, CSc. – Fakulta informatiky a statistiky Garant magisterského oboru Kognitivní informatika
České pošty
Státní tiskárny cenin,
MF, MPSV. MZd, NBÚ, MSp, MMR, MPO
za kraje
za obce
Termín pro návrh nominovaných nejpozději do 3. 12. 2014, za
všechny subjekty zastoupené v RVVS zajistí předložení členové RVVS,
ostatní subjekty osloví tajemník RVVS neprodleně.

4/1

Navržený program byl schválen.

2015
14.11.2014

TERMÍN

POZNÁMKY

splněno

Pracovní skupina
ustavena, první jednání
15.12.2014 ,
oslovení:
akademiků - 21.11.2014
ČP, NBÚ, STC 21.11.2014
k 27. 11. 2014 potvrzena
spolupráce prof. Voříška
a prof. Řepy osloveny
ostatní subjekty ÚSÚ
potvrzena spolupráce
STC, MZV, MŽP

4. zasedání RVVS

3/6
24.10.2014

28.1.2015
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SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
DATUM
JEDNÁNÍ

ČÍSLO USNESENÍ

TEXT USNESENÍ

4/2

RVVS se seznámila s Roční zprávou o Smart Administration a
doporučuje v předložené zprávě sladit výstupy se specifickým cílem
1.1 Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů
vybraných agend a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce
eGovernmentu Strategického rámce rozvoje veřejné správy v období
2014-2020 , a takto upravený materiál předat k projednání na RVVS.

4/3

RVVS schvaluje zastoupení jednotlivých subjektů v Řídícím výboru
pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území podle klíče:
– 1 subjekt = 1 hlas.
– ostatní jmenovaní zástupci daného subjektu v řídícím výboru jsou
členy výboru bez práva hlasovat.
Pro přijetí usnesení bude nutná nadpoloviční většina všech členů ŘV.

2015

TERMÍN

24.10.2014

POZNÁMKY

Upravený materiál byl
předán do sekretariátu
RVVS 12.11.2014 - zařazen
0.1.1900 na program RVVS
5.12.2014, po vyjasnění
dotazu Ing. Felixe bude
projednáno 23.1.2015

splněno

platí od následujícího
jednání ŘV 2

3. zasedání RVVS - 3.10.2014
3/1
Navržený program byl schválen.

3/2

Rada vlády doporučuje zpracovat procesní modelování agend pro
tyto agendy podle míry centralizace procesů:
Znovu projednáváno na
a. evidence obyvatel
plněno průběžně
b. agenda živnostenského podnikání
RVVS č. 4 a č. 5
c. proběhne oslovení MPSV, zda vzhledem k existenci dekoncetrátů v
území připojí rovněž jednu agendu (alternativa je oslovení MF)

3/3

Rada vlády žádá MV zpracovat seznam optimalizačních opatření
umožněných službami eGowermentu, která jsou nutná pro tvorbu
vzorových procesních agend.

3.10.2014

Vyžádána informace z MV
ČR -odborů SOHA a EG o
stavu rozpracovanosti
8.1.2015

2. zasedání RVVS - 18. 9. 2014

4/6

28.1.2015
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SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
DATUM
JEDNÁNÍ

2015

ČÍSLO USNESENÍ

TEXT USNESENÍ

TERMÍN

POZNÁMKY

2/1

JUDr. Jaroslav Strouhal bude osloven s žádostí o prezentaci
aktuálních výstupů procesního modelování.

splněno

dopis vypraven 23.9.2014,
urgováno 30.9.2014 tel.

splněno

splněno

průběžně

plněno průběžně

splněno

doplněno do JŘ

splněno

doplněno do JŘ

2/2
2/3

2/3
18.9.2014
2/4
2/5

Předsedovi Rady vlády nebude navrženo členství JUDr. Jiřího
Všetečky v Radě vlády pro veřejnou správu.
Členové Rady vlády souhlasí, aby zápisy z jednání Rady vlády a
řídících výborů Rady byly zveřejňovány na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR a Úřadu vlády ČR.
Členové Rady vlády souhlasí, aby byl Jednací řád doplněn o hlasování
per rollam. Hlasování per rollam bude do Jednacího řádu zaneseno
jako čl. 5.
Členové Rady vlády souhlasí, v čl. 2 odst. 2 bude termín 10
kalendářních dnů změněn na 10 pracovních dnů.
Pro souhlasné rozhodnutí v rámci hlasování je nutná nadpoloviční
většina všech hlasů členů Rady.

2/6

O návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém byly předloženy.

splněno

doplněno do JŘ

2/7

Čl. 7 odst. 1 Jednacího řádu bude upraven: “ Materiály přijaté Radou a
řídícími výbory Rady i závěry ve formě usnesení z jednání Rady a
řídících výborů Rady , včetně poměru hlasování, a dále zápisy z
jednání Rady a řídících výborů Rady jsou zveřejňovány.“
V Jednacím řádu bude slovo záznam změněno na slovo zápis.

splněno

doplněno do JŘ

1. zasedání RVVS - 12.9. 2014
Pozvánku na jednání Rady (od listopadu 2014) obdrží její členové 10
1/1
dní pracovních dní před konáním zasedání.
Předsedou Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy
1/2
bude Mgr. Pavel Drahovzal.
12.9.2014

splněno

1/3

Předsedou Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy bude
zaměstnanec Ministerstva vnitra, který se stane členem Rady bez
hlasovacího práva, konkrétní osoba bude nominována následně.

5/6

splněno
splněno

splněno

jmenován Mgr. Jan Roneš,
doplněn za člena RVVS, bez
hlasovacího práva

28.1.2015
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SEZNAM USNESENÍ PŘIJATÝCH RADOU VLÁDY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
12.9.2014
DATUM
ČÍSLO USNESENÍ
JEDNÁNÍ

2015
1/4

TEXT USNESENÍ

TERMÍN

Předsedou Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě bude
zaměstnanec Ministerstva vnitra, který se stane členem Rady bez
hlasovacího práva, konkrétní osoba bude nominována následně.

6/6

splněno

POZNÁMKY
jmenována JUDr. Kateřina
Černá, doplněna za člena
RVVS, bez hlasovacího
práva

28.1.2015

