Příloha č. 3 evaluace Strategie SA
Podrobný seznam využitých zdrojů
Znění Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, Efektivní veřejná
správa a přátelské veřejné služby ze dne 31. května 2007.
Znění Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, Efektivní veřejná
správa a přátelské veřejné služby ze dne 13. října 2010.
Venetoklis T., Public Policy Evaluation: Introduction to Quantitative Methodologies,
http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t90.pdf, 2002.
Bramberger M., Introduction to mixed methods in impact evaluation, Impact Evaluation Notes
No. 3., 2012.
Bramberger M., Introduction to Mixed Methods in Impact Evaluation, Impact Evaluation
Notes No. 3., 2012.
Olsen W., Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really
Be Mixed, http://www.federica.eu/users/9/docs/amaturo-39571-01-Triangulation.pdf, 2004.
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 – Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz
systému datových schránek.
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/12 – Peněžní prostředky vynakládané na přípravu,
realizaci a provoz systémů základních registrů.
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/15 – Peněžní prostředky vynakládané na projekty
a opatření k podpoře a dosažení efektní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů.
Kontrolní protokol o kontrole č. 14/15 – Peněžní prostředky vynakládané na projekty
a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů.
Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 14/15 s názvem „Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření
k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů“.
Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 15/03 – Peněžní prostředky určené na projekty
elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra.
Závěrečná zpráva z interní evaluace provádění PO 4 OP LZZ.
Rámcová analýza naplnění cílů prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Diplomová práce – Úspěšnost strategie Smart Administration, Bc. Jan Rambousek, VŠE,
2015.
Zprávy o Smart Administration a jejich přílohy:
-

Půlroční hodnotící zpráva, srpen 2010,

-

Půlroční hodnotící zpráva, květen 2011,

-

Roční hodnotící zpráva, srpen 2011,

-

Půlroční hodnotící zpráva, duben 2012 – návrh,

-

Roční hodnotící zpráva, srpen 2012,
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-

Roční hodnotící zpráva, duben 2013 – březen 2014,

-

Roční hodnotící zpráva, duben 2014 – březen 2015.

Informace o realizaci projektů IOP a OP LZZ dostupné z informačního systému Monit7+:
-

Průběžné monitorovací zprávy a jejich přílohy,

-

Závěrečné monitorovací zprávy a jejich přílohy (např. průběh a vyhodnocení naplnění
indikátorů, popis realizace projektu),

-

Hlášení o pokroku,

-

Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů,

-

přílohy projektů.

Expertní vyjádření (MV-29960-7/SAK-2016):
-

K naplňování vybraných indikátorů: MMR, MF, ÚV RIA, sekce náměstka ministra
vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Odboru
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV, Odboru archivní správy
a spisové služby MV, České pošty s. p.,

-

Gestorů projektů realizovaných ze zdrojů státního rozpočtu a jiných: MMR, MF,
ÚZSVM, MZV.

Programový dokument Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Programový dokument Integrovaného operačního programu.

Usnesení vlády ČR:
Usnesení vlády ČR č. 197 ze dne 28. února 2007 k návrhu Integrovaného operačního
programu pro období 2007 až 2013 a základním cílům Strategie Efektivní veřejná správa
a přátelské veřejné služby.
Usnesení vlády ČR č. 757 ze dne 11. července 2007 o strategii Efektivní veřejná správa
a přátelské veřejné služby.
Usnesení vlády ČR č. 877 ze dne 13. srpna 2007 o Obecných zásadách pro hodnocení
dopadů regulace.
Usnesení vlády ČR č. 927 ze dne 22. srpna 2007 k uplatnění Obecných zásad pro
hodnocení dopadu regulace (RIA) a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní
veřejnou správu.
Usnesení vlády ČR č. 536 ze dne 14. května 2008 o strategických projektových záměrech
pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart
Administration – příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.
Usnesení vlády ČR č. 854 ze dne 9. července 2008 ke Strategii rozvoje služeb pro
informační společnost v České republice na období 2008–2012.
Usnesení vlády ČR č. 921 ze dne 14. prosince 2011 o Obecných zásadách pro hodnocení
dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády.
Usnesení vlády ČR č. 585 ze dne 25. července 2012 k návrhu na změnu Statutu Rady vlády
pro konkurenceschopnost a informační společnost a o obměně jejích členů.
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Usnesení vlády ČR č. 318 ze dne 2. května 2013 k Metodice přípravy veřejných strategií.
Usnesení vlády ČR č. 680 ze dne 27. srpna 2014 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014–2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu.
Usnesení vlády ČR č. 961 ze dne 24. listopadu 2014 o zřízení Rady vlády pro informační
společnost.

Zákony:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 312/2012 Sb., o úřednících ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné zdroje a webové stránky:
Ceník podání datových schránek: http://www.postovnidatovazprava.cz/cenik.html.
Ceník služeb České pošty: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani.
Údaje o dostupnosti CzechPOINT: http://www.czechpoint.cz/web/.
Počet zřízených kontaktních míst: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488.
Agendy dostupné přes CzechPOINT: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23.
Služby dostupné přes síť Internet: https://portal.gov.cz/portal/obcan/cph/cat-1.html.
Vytvoření integrovaných registrů: http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry.
Webové stránky Personálního portálu: http://www.ipepo.cz.
Webové stránky Strategie SA: http://www.smartadministration.cz/.
Webové stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/.
Webové stránky Benchmarkingové iniciativy: http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php.
Strategie vlády v boji proti korupci a její analýzy: http://www.korupce.cz/.
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