Zápis č. 2
z jednání Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě (SŘV)
konaného dne 25. 2. 2015
Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Průběh jednání

1) Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil ing. Petr Kuchař, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu a úkoly
řídicího výboru.

Navržený program byl upraven podle aktuálních potřeb předsedajícího a řídicího
výboru takto:
1. Zahájení jednání
2. Informace z jednání RVIS a související úkoly
3. Informace z jednání RVVS a související úkoly
4. Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační
společnosti, pracovní verze k 20. 2. 2015
5. Stanovení závazných postupů pro koordinaci projektů realizovaných v rámci SC
3, pracovní verze k 24. 2. 2015
6. Organizační záležitosti a různé
7. Závěr
2) Informace z jednání RVIS a související úkoly
Mgr. Bohdan Urban informovat členy řídicího výboru o založení a prvních jednáních
Rady vlády pro informační společnost (RVIS), seznámil členy výboru s orgány a výbory
RVIS a s projednávanými materiály v RVIS a jejím předsednictvu a pracovních výborech.
Představil činnost Pracovního výboru pro jednací řízení bez uveřejnění (JŘBÚ).
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Zodpověděl dotazy členů výboru k délce projednávání materiálu v Pracovním výboru
JŘBÚ a RVIS. Informace k činnosti RVIS jsou dostupné na webu MVČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
3) Informace z jednání RVVS a související úkoly
Mgr. Iva Kocourková, tajemnice seznámila členy výboru s fungováním a činností Rady
vlády pro veřejnou správu (RVVS), stručně shrnula závěry z posledního zasedání RVVS a
informovala, že všechny informace z RVVS jsou k dispozici na webovém portále MV ČR
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-akontroly.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d

Společný řídicí výbor si vyžádal zasílání zápisů z jednání obou rad.
4) Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační
společnosti, pracovní verze k 20. 2. 2015
V úvodu projednávání tohoto bodu stručně seznámil předseda výboru členy s obsahem
rozeslaného materiálu a představil jednotlivé projektové okruhy, záměry projektů a
projektové karty.
17 záměrů okruhů za oblast ICT souvisejících s implementací strategického cíle (SC) 3
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů
eGovernmentu. Záměr okruhu 18 Modernizace veřejné správy koresponduje se SC 1
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
(dále také Strategický rámec).
Záměr okruhu 19 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území koresponduje se
SC 2 Strategického rámce a záměr okruhu 20 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě koresponduje se SC 4 Strategického rámce.
Záměr okruhu 21 Virtualizace je zcela novým okruhem zatím bez naplnění projekty.
Následně byla jako příklad vyplněné karty projektového okruhu představena projektová
karta okruhu č.11
K materiálu proběhla diskuze a výborem byla definována následující doporučení:
1. u projektů financovaných z IROP by mohly být odděleny náklady investiční a
náklady provozní, vše samozřejmě zatím jako odhady, které budou následně
zpřesňovány
2. doplnit indikátory. Požádat gestory PO, aby lépe specifikovali indikátory, které
definují přínosy navrhovaných projektů
3. doplnit seznam zkratek, používaných v kartách projektových okruhů
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4. sjednotit terminologii a případně doplnit vysvětlení používaných pojmů
5. vytvořit centrální úložiště pro všechny materiály související se zpracovávaným
materiálem a rozeslat všem členům výboru
6. dořešit s řídícími orgány rozsah výzev především v oblasti ICT - zda budou
zahrnovat žádosti jen z MV ČR či zda budou otevřeny i ostatním rezortům
7. výbor doporučuje do materiálu v oblasti ICT zahrnout záměry všech projektů
realizovaných veřejnou správou, nutné je však vyjasnit kompetence jednotlivých
subjektů
8. zajistit systematický pohled na celou oblast projektů veřejné správy, provázat
oblasti záměrů okruhů 18, 19 a 20 se souvisejícími záměry okruhů 1-17 již od
tvorby zadání analýz tak, aby zpracovávaná zadání záměrů okruhů, projektů a
analýz spolu byla propojena v celém rozsahu Strategického rámce a realizací
nedocházelo k negaci jednotlivých projektů
9. stanovit konkrétní odpovědnost (orgánu, instituce, osoby) za koordinaci zadání
záměrů okruhů, projektů a analýz v rámci celého Strategického rámce
10. řešit společně věci na nadresortní úrovni a otevřít výzvy k záměrům okruhů i
dalším subjektům veřejné správy
11. doplnit do Seznamu záměru strategických projektů, projekt G-Cloud, prof.
Voříšek se nabídl zpracovat návrh, do kterého záměru okruhu by měl být projekt
zařazen a připraví podklad pro jeho zapracování
12. projednat s MŠMT garantování záměru okruhu 15 Informační a ICT gramotnost a
systémy pro vzdělávání, se zaměřením na zvýšení ICT gramotnosti občanů
v návaznosti na elektronizaci veřejné správy
13. prezentovat Národní architektonický plán ČR, příští jednání SŘV zorganizovat
jako rozšířené jednání SŘV.
Závěr:

SŘV doporučuje oběma radám vlády, aby zajistily:
1) že projektové okruhy a z nich vyplývající návrhy projektů nebudou
pouze úzce resortním pohledem MV, ale aby tyto byly doplněny o
pohled ostatních resortů i pohled samosprávy
2) i koordinaci zdrojů pro jednotlivé projektové okruhy a projekty to
nejenom v oblasti finanční, ale i v oblasti personálního a
technického zajištění.
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Dále SŘV doporučuje, aby role koordinátora byla zajišťována útvarem
Hlavního architekta a ten měl pro výkon této činnosti zajištěny potřebné
kapacity.
Další podněty budou zaslány písemně v termínu do 15. 3. 2015
5) Stanovení závazných postupů pro koordinaci projektů realizovaných v rámci
SC 3, pracovní verze k 24. 2. 2015
Na úvod projednávání pracovního materiálu Stanovení závazných postupů pro
koordinaci projektů realizovaných v rámci SC 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím nástrojů e Governmentu Strategického rámce
informoval předseda výboru členy o mechanismu schvalování projektů uvnitř
Ministerstva vnitra, následně se věnoval mezirezortnímu schématu schvalování
projektů, dle výše uvedené specifikace a provázanosti návrhu s rolemi RVVS a RVIS.
K předloženému návrhu materiálu proběhla diskuze, během které byly formulovány
názory, že jak OHA tak obě rady by měly mít definován maximální čas, během
kterého se k jednotlivým projektům vyjádří. Výborem byly následně přijaty
následující závěry a doporučení:

SŘV doporučuje oběma radám, aby definovaly kritéria, jejichž splnění
bude implikovat povinné projednání toho kterého projektu příslušnou
radou s cílem zaujmout k projektu buď doporučující či naopak negativní
stanovisko.
Současně SŘV doporučuje v koordinačním mechanismu definovat
rámcový časový harmonogram pro jednotlivé stavy schvalování tak, aby
žadatel o projekt mohl určit dopředu maximální čas, během kterého by
jeho projekt měl získat doporučující či naopak negativní stanovisko.
6) Organizační záležitosti a různé

Příští rozšířené jednání Společného řídicího výboru pro eGovernment a
služby informační společnosti ve veřejné správě se bude konat dne 1. 4. 2015
od 9. 00 hodin v zasedací místnosti č. 1.04 v 1. patře budovy MV ČR, nám.
Hrdinů 3, Praha 4. Na programu jednání bude v úvodu Národní
architektonický plán.
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7) Závěry:
a) Projednat v RVIS jmenování členů SŘV.
Zodpovídá: tajemník RVIS
Termín: nejbližší zasedání RVIS

b) Zpracovat návrh jednacího řádu SŘV.
Zodpovídá: společný sekretariát RVVS a RVIS
Termín: na nejbližší jednání SŘV po jmenování členů SŘV

c) Předseda SŘV předloží oběma radám vlády doporučení SŘV
k předloženým materiálům
Zodpovídá: předseda SŘV
Termín: nejbližší zasedání RVIS a RVVS

Zpracoval: Mgr. Iva Kocourková, MPA, tajemnice Rady vlády pro veřejnou správu
Schválil: Ing. Petr Kuchař, ředitel oboru Hlavního architekta eGovernmentu
Dne 25. 2. 2015

Přílohy:
1) Návrh programu společného řídicího výboru 25. 12. 2015 – rozesláno elektronicky před
jednáním
2) Prezenční listina 1. zasedání společného řídicího výboru
3) Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační společnosti,
pracovní verze k 20. 2. 2015 – rozesláno elektronicky před jednáním.
4) Stanovení závazných postupů pro koordinaci projektů realizovaných v rámci SC 3,
pracovní verze k 24. 2. 2015 – rozesláno elektronicky před jednáním.
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