Příloha č. 3

INFORMACE K MATERIÁLU
Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a
informační společnosti
A. Stav po vnitrorezortním připomínkovém řízení:
1) Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační
společnosti byl rozeslán do vnitrorezortního připomínkového řízení dne 3. února 2015
vložením do GINISu s termínem pro zaslání připomínek do 10. února 2015 do konce
pracovní doby. Připomínky uplatnilo celkem 11 připomínkových míst. Celkem bylo
uplatněno 31 připomínek, z toho 16 zásadních. Po lhůtě pro zaslání připomínek
obdrželo OVSDK vyjádření od 1 připomínkového místa (z toho 1 připomínka byla
zásadní).
2) V rámci vypořádání zásadních připomínek byly vypořádány všechny zásadní
připomínky vznesené jednotlivými subjekty, s výjimkou připomínek uplatněných
samostatným oddělením SAK (viz připomínka 9.1 a 9.2) a připomínka GŘ HZS
ČR 5.1 byla vypořádána částečně, na jejím vypořádání pracuje odbor Hlavního
architekta eGovernmentu.
3) Připomínková místa požadovala zpracovat seznam záměrů strategických
projektů v širší verzi doplněné o další informace jako např. gestora
projektového záměru, okruh OVM, pro které je projektový záměr určen atd.
B. Návrh dalšího postupu:
1) Posunutí termínu k dořešení koncepce materiálu – návrh do 31. 7. 2015, časový
harmonogram viz příloha č. 3
2) Předložit materiál v termínu do 31. 3. 2015, dle usnesení ŘV pro optimalizaci
výkonu veřejné správy v území č. 9/4 ze dne 19. 2. 2015.

Ad 1) DOŘEŠIT PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO MATERIÁLU:
a) Zda seznam má obsahovat jen záměry strategických projektů vyplývající ze
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
b) Zda seznam rozšířit o všechny záměry strategických projektů ve veřejné správě a
informační společnosti?
c) Dořešení rozsahu materiálu (tabulky) s MMR a MPSV – řídícími orgány
operačních programů

Příloha č. 3

Zdůvodnění pro posunutí termínu
Pozn. důvody převzaty z materiálu MMR do vlády Informace o stavu přípravy
programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 -2020, čj.
1289/2015-27

Objektivní (externí) důvody pro prodloužení termínu
a. V celoevropském kontextu došlo při přípravě programového období
k významnému zpoždění, což je primárně způsobeno zpožděním v přijímání
relevantní legislativy ze strany EK.
b. Nejsou stále ještě vydány všechny delegované a implementační akty, které
jsou také pro zahájení implementace klíčové. Proto dochází ve všech
členských státech ke zpoždění při schvalování programů.
c. Postup schvalování českých programů závisí na postupu souvisejícím se
změnou víceletého finančního rámce.
d. Vzhledem k aktuálně řešené problematice zákona o státní službě (dále
také „služební zákon“) však EK informovala, že žádný český program nebude
ze strany EK v současné době posouzen jako připraven k přijetí. To znamená,
že všechny české programy budou schvalovány až v červnu 2015
e. Dalším faktorem majícím vliv na zpoždění schvalování programů a zahájení
implementace programového období 2014–2020 jsou oblasti řešené ze
strany EK až ve finální fázi vyjednávání programů.
f.

Dosud není k dispozici slíbený metodický dokument EK, jehož vydání EK
avizovala postupně již v průběhu celého loňského roku, který upravuje pravidla
pro financování operací mimo programové území a je nezbytný
pro implementaci dotčených programů.

g. Nelze tedy zpracovat požadovanou provázanost na jednotlivé výzvy,
pokud nejsou ani schváleny operační programy.
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Návrh na usnesení RVVS :
1.
RVVS doporučuje vládě posunutí termínu
31.7.2015

Hlasování :

pro ……….
přijato

pro předložení materiálu do

proti ……… zdržel se ………
nepřijato

2.
RVVS doporučuje zahájit mezirezort v původním termínu v rozšířené variantě

Hlasování :

pro ……….
přijato

proti ……… zdržel se ………
nepřijato

3.
RVVS DOPORUČUJE PRO NOVÉ ZPRACOVÁNÍ rozšíření seznamu o všechny

záměry strategických projektů ve veřejné správě a informační společnosti
Hlasování :

pro ……….
přijato

proti ……… zdržel se ………
nepřijato

4.
RVVS DOPORUČUJE PRO NOVÉ ZPRACOVÁNÍ , aby seznam záměrů projektů

obsahoval jen záměry strategických projektů vyplývající ze Strategického
rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
Hlasování :

pro ……….
přijato

proti ……… zdržel se ………
nepřijato

5.
RVVS DOPORUČUJE PRO NOVÉ ZPRACOVÁNÍ, aby rozsah materiálu ( tabulky )
stanovily řídící orgány operačních programů IROP - MMR a OPZ - MPSV

Hlasování :

pro ……….
přijato

proti ……… zdržel se ………
nepřijato

