Zápis č. 7
ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 23. 1. 2015 v 9.30 hod
Přítomni:
viz prezenční listina
Omluveni:
viz prezenční listina
Průběh jednání

1. Zahájení jednání
Jednání zahájila místopředsedkyně Rady vlády pro veřejnou správu a přivítala přítomné,
následně informovala členy RVVS o nominaci poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Věry
Kovářové za člena Rady vlády pro veřejnou správu a o počtu členů RVVS a usnášeníschopnosti
Rady.
Počet členů Rady: 18 od příštího zasedání RVVS 19
Počet členů Rady s právem hlasovat: 15
Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících): 13
Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat: 9
Počet k přijetí usnesení: 8
Rada je usnášeníschopná.
Dále informovala o zápisu z 6. jednání Rady vlády pro veřejnou správu a vyzvala přítomné
k uplatnění případných připomínek. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
V průběhu jednání přišla Ing. Juřenčáková
Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících): 14
Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat: 10
Počet k přijetí usnesení: 8

2. Projednání návrhu a schválení programu zasedání RVVS
Místopředsedkyně Rady vyzvala členy Rady k vyjádření se k předloženému návrhu programu
(viz příloha č. 1 Návrh programu jednání Rady vlády pro veřejnou správu).
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K předloženému návrhu programu nebyly doplněny žádné další body.
Usnesení č. 7/1
RVVS schvaluje navržený program bez připomínek.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Informace o projednání Implementačních plánů na jednání vlády
Místopředsedkyně RVVS seznámila členy RVVS s usnesením vlády č. 21 ze 14. ledna 2015, jímž
byl schválen předložený materiál Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020, změna Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020 a změna Statutu Rady vlády pro veřejnou
správu.
V průběhu jednání přišla JUDr. Cetlová
Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících): 15
Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat: 10
Počet k přijetí usnesení: 8

Na jednání RVVS bylo členům RVVS předáno výše uvedené usnesení včetně jeho příloh a byli
seznámeni s textem usnesení a souvisejícími úkoly a z nich vyplývajícími termíny.
Následně byly projednány úkoly uložené vládou a z důvodu časové tísně bylo navrženo
hlasování o zpracovaném Seznamu záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a
informační společnosti do vnitroresortního připomínkového řízení hlasovat per rollam.
Vzhledem k závažnosti materiálu byl přijat návrh na rozeslání materiálu členům RVVS při
rozeslání materiálu do vnitroresortního připomínkového řízení. Členové RVVS zašlou
připomínky a návrhy a ty budou projednány na zasedání RVVS dne 20. 2. 2015.

Usnesení č. 7/2
RVVS doporučuje RVIS zpracovat společný materiál Seznam záměrů strategických projektů
v oblasti veřejné správy a informační společnosti k předložení vládě do 31. 3. 2015 dle
harmonogramu, viz příloha č. 2.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

2

4. Informace o personálním zajištění realizace implementačních plánů
Místopředsedkyně vyzvala Ing Kostruhovou, aby seznámila členy RVVS se stavem přípravy
personálního zajištění realizace implementačních plánů. Ing. Kostruhová informovala členy
RVVS a stavu rozpracovanosti obsazení organizační struktury implementačních plánů,
souvisejících jednáních uvnitř Ministerstva vnitra a vyžádala si spolupráci spolupracujících
institucí. Zdůraznila, že zpracovávaný materiál vychází ze struktury rámcově stanovené
v implementačních plánech a jsou momentálně dojednávány jednotlivé úkony související
s činností konkrétních pozic.

5. Strategický cíl 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
– plnění harmonogramu
JUDr. Fáberová informovala členy RVVS o implementaci služebního zákona a stavu plnění úkolů
seznámila členy RVVS se stavem příprav legislativních norem a požádala o úpravu termínů pro
zpracování vstupních analýz ke SC 4.2. V rámci diskuse k tomuto požadavku si RVVS vyžádala
zpracování informace a zdůvodnění vypracování analýz.
Usnesení č. 7/3
RVVS bere na vědomí informaci podanou k plnění termínů stanovených Implementačním
plánem SC 4 a žádá o předložení informace k vypracování analýz.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Roční zpráva o Smart Administration
Paní Mgr. Iveta Kučerová představila upravenou strukturu Roční zprávy o Smart Administration
za období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 (příloha č.4). Bez dalších připomínek bylo přijato
usnesení.
Usnesení č. 7/4
RVVS bere na vědomí Roční zprávu o Smart Administration za období od 1. 4. 2013 do 31. 3.
2014 a doporučuje předložený materiál k projednání ve vládě.
Pro: 9
Usnesení bylo přijato.

Proti:

Zdržel se: 1
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7. Informace z jednání RVIS
Ing. Strouhal seznámil členy RVVS s ustavením Rady vlády pro informační společnost (RVIS) a se
závěry z 1. zasedání RVIS ze dne 18. 12. 2014 viz Zápis ze zasedání RVIS, příloha č. 5 a se závěry
z jednání předsednictva RVIS konaného dne 9. 1. 2015, viz Zápis 1. zasedání předsednictva RVIS
příloha č. 7. Členové RVVS obdrželi seznam členů RVIS příloha č. 6. Všechny materiály byly
rozeslány elektronicky 21. 1.2015, včetně materiálů projednávaných viz přílohy č. 8 a 9.
INFORMACE Z RVIS jsou a budou průběžně zveřejňovány na webové stránce:
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx

Ing. Kostruhová doplnila informaci, že přijetím usnesení vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 lze ze
Společné pracovní skupiny pracovní pro eGovernment a služby informační společnosti ve
veřejné správě již ustavit Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě ve struktuře dle Aktualizovaného seznamu členů pracovní skupiny
viz příloha č. 11. Následně bylo přijato usnesení č. 7/5.

Usnesení č. 7/5
RVVS bere na vědomí aktuální stav členů Společného řídicího výboru a služby informační
společnosti ve veřejné správě dle přílohy č. 11.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Diskuse se dále zabývala personálním obsazením dalších pracovních výborů zřízených při RVIS.
Tajemnice RVVS zašle všem členům RVVS seznam pracovních výborů RVIS, aby mohli nominovat
za zastupované subjekty členy pracovních výborů.

8. Informace z jednání společné pracovní skupiny pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě
Ing. Petr Kuchař, předseda pracovní skupiny pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě, informoval členy RVVS, že dne 15. 12. 2014 proběhlo ustavující 1. jednání
pracovní skupiny, seznámil členy RVVS se závěry z jednání, členové obdrželi zápis - příloha č. 10
a Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny příloha č. 11. Informoval o předpokládané
změně zástupce nominovaného MF ČR za Státní pokladnu Centrum sdílených služeb, s.p., Ing.
Milana Křístka a možné nominaci Ing. Hanuše Weisla.
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Usnesení č. 7/6
RVVS souhlasí se změnou zástupce nominovaného MF ČR za Státní pokladnu Centrum
sdílených služeb, s.p.
Pro: 9
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 1

9. Organizační záležitosti RVVS a různé
V rámci organizačních záležitostí byly řešeny následující pod body:

a. Kontrola plnění usnesení RVVS za II. pol. 2014
Proběhla kontrola plnění usnesení dle zpracovaného Seznamu unesení RVVS viz příloha č. 12.
Usnesení RVVS jsou naplňována, v řešení je:


Průběžný úkol – zveřejňování informací ze zasedání RVVS - zápisy a aktualizace
materiálů na webu – plněno průběžně.



Vyžádána informace k plnění úkolu č. 3/3, informace k tomuto úkolu byla rozdána na
zasedání RVVS, viz příloha č. 13 Stanovisko věcného gestora programu PMA
k optimalizačním hypotézám,. Vzhledem k nedostatku času se RVVS dle potřeby se bude
moc k tomuto Stanovisku vrátit na příštím zasedání RVVS.

b. Aktuální problémy v řešení
i.

Ing. Kostruhová seznámila s členy RVVS s fungováním Rady kvality České republiky
a s ustavením Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě.
Úvodní informaci doplnil Mgr. Jan Roneš, vedoucí odd. VS a vedoucí Odborné sekce
Kvalita ve veřejné správě, požádal členy RVVS o nominaci do Odborné sekce Kvalita
ve veřejné správě při Radě kvality ČR.
Členové RVVS navrhli oficiálně vyzvat vybrané subjekty k nominaci členů.

Návrh usnesení č. 7/7
RVVS bere na vědomí informaci o personálním složení Odborné sekce Kvalita ve veřejné
správě pracující při Radě kvality České republiky.
Pro: 9
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 1
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ii. Místopředsedkyně RVVS obdržela informaci od starosty obce Chlumec nad
Cidlinou, že MMR v současné době údajně připravuje organizační změny týkající
se přesunu stavebních úřadů na III. obce a to od 1. 1. 2016 – vyžádat si stanovisko
MMR k této problematice, neboť RVVS, nebyla informována o připravovaných
změnách.

Případné námitky a připomínky k zápisu budou projednány na následujícím zasedání Rady.

Příští zasedání RVVS se bude konat 20. 2. 2015, od 9.30 hod.

10. Závěry
1) RVVS doporučuje RVIS zpracovat společný materiál Seznam záměrů strategických
projektů v oblasti veřejné správy a informační společnosti k předložení vládě do 31. 3.
2015 dle harmonogramu, viz příloha č. 2.
2) RVVS bere na vědomí informaci podanou k plnění termínů stanovených
Implementačním plánem SC 4 a žádá o předložení informace k vypracování analýz.
3) RVVS bere na vědomí Roční zprávu o Smart Administration za období od 1. 4. 2013 do
31. 3. 2014 a doporučuje předložený materiál k projednání ve vládě.
4) Tajemnice RVVS zašle všem členům RVVS seznam pracovních výborů RVIS, aby mohli
nominovat za zastupované subjekty členy pracovních výborů.
5) Vyzvat vybrané subjekty k nominaci členů do Odborné sekce Kvality ve veřejné správě
při Radě kvality ČR.
6) Vyžádat si stanovisko MMR k problematice údajně připravované organizační změně
týkající se přesunu stavebních úřadů na III. obce a to od 1. 1. 2016, neboť RVVS, jako
poradní orgán, nebyla informována o připravovaných změnách.

Zpracovala:

Mgr. Iva Kocourková, MPA, tajemnice Rady vlády pro veřejnou správu

Schválila:

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná místopředsedkyně Rady
v. z. Ing. Marie Kostruhová, vedoucí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
(pověřena řízením jednání v nepřítomnosti výkonné místopředsedkyně)

Dne:

23 1. 2015
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Seznam příloh:
1) Návrh programu 7. zasedání RVVS – bylo rozesláno 9. 1. 2015
2) Harmonogram přípravy materiálu do vlády Seznam záměrů strategických projektů v oblasti
veřejné správy a informační společnosti k předložení vládě do 31. 3. 2015 – bylo rozesláno
21. 1. 2015
3) Usnesení vlády č. 21 ze dne 14. 1. 2015 – bylo předáno na jednání RVVS 23. 1. 2015
4) Roční zpráva o Smart Administration – bylo rozesláno 21. 1. 2015
5) Zápis z 1 zasedání RVIS - bylo rozesláno 21. 1. 2015
6) Seznam členů RVIS - bylo rozesláno 21. 1. 2015
7) Zápis z 1. zasedání předsednictva RVIS- bylo rozesláno 21. 1. 2015
8) K Národnímu architektonickému plánu- bylo rozesláno 21. 1. 2015
9) Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb bylo rozesláno 21. 1. 2015
10) Zápis z 1. jednání pracovní skupiny - bylo rozesláno 21. 1. 2015
11) Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny - bylo rozesláno 21. 1. 2015
12) Seznam unesení RVVS - bylo rozesláno 21. 1. 2015
13) Stanovisko věcného gestora programu PMA k optimalizačním hypotézám – bylo předáno na
jednání RVVS 23. 1. 2015
14) Seznam pracovních výborů RVIS
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