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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. srpna 2015 č. 654
o doplnění a aktualizaci Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014 – 2020
strukturálních a investičních fondů uvedené v příloze č. 2
tohoto usnesení;

V lá da
I . sch v al u j e
1. doplnění a aktualizaci Implementačních plánů obsažené
v části III materiálu čj. 962/15 včetně karet projektových
okruhů Implementačního plánu č. 3 Strategického rámce
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020,

III. ukl á dá

2. změnu
systemizace
Ministerstva
vnitra
tak,
že se systemizace Ministerstva vnitra, schválená
usnesením vlády ze dne 15. července 2015 č. 465
ve znění usnesení vlády ze dne 13. července 2015
č. 574 mění v souladu s ustanovením § 18 a §17
odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, podle
přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že změna spočívá:
a) v navýšení 50 systemizovaných služebních míst
ke dni 1. 9. 2015 s trváním do 31. 12. 2020
pro personální zajištění projektu „Implementační
jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014-2020“,
b) v navýšení 38 systemizovaných služebních míst
ke dni 1. 12. 2015 s trváním do 31. 12. 2020
pro personální zajištění projektu „Kompetenční
centrum metodického, procesního a projektového
řízení MVČR II“,
c) v navýšení objemu finančních prostředků na platy
státních zaměstnanců o podíl spolufinancovaný
z rozpočtu Evropské unie v souvislosti s navýšením
systemizovaných míst pro rok 2015 ve výši
6.628.966 Kč;

2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

I I . b ere n a v ěd o mí
1. seznam projektů ke kartám projektových okruhů IP 3
jako přílohy karet projektových okruhů,
2. přehled projektových záměrů pro Implementační plány
č. 1, 2 a 4 a informaci k možnostem financování projektů
v rámci Implementačních plánů 1, 2, 3 a 4 z Evropských

1. členům vlády v případě implementačního plánu
pro strategický cíl č. 3 postupovat v souladu s kartami
projektových okruhů,

IV. m ě ní
usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680,
ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 a o zřízení Rady vlády
pro veřejnou správu tak, že:
1. v části III bodu 1 písm. ac) nahrazuje slova „31. března“
slovy „30. června“;
2. v části III bodu 1 písm. ad) nahrazuje slova „30. června“
slovy „30. listopadu“.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ústředních správních úřadů podřízených vládě
Na vědomí:
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
veřejná ochránkyně práv,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.

specifikace
služební místa na Ministerstvu vnitra
služební místa na Ministerstvu vnitra

1. projekt „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020“

Systemizace služebních a pracovních míst Ministerstva vnitra

účinnost
zvýšení
1. 9. 2015
50
1. 12. 2015
38

Zvýšení počtu služebních a pracovních míst rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra
1. na zajištění u Ministerstva vnitra

Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 20. srpna 2015 č. 654
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U SC 3.1 jsou celkové náklady uvedeny v samotném IP 3 a jsou pouze orientační vzhledem k tomu, že Seznam,
na základě kterého byly odhadované náklady vyčísleny, je pouze orientační a může v čase podléhat změnám. Samotné
náklady k jednotlivým projektům v Seznamu jsou taktéž stanoveny na základě expertního odhadu a jejich upřesnění bude
provedeno ve studii proveditelnosti, která např. pro realizaci projektů v IROP (IROP je označen u většiny investičních
projektů jako možný zdroj financování) je povinnou součástí předkládané žádosti o finanční podporu.
U projektů financovaných z ESI fondů bude část prostředků spolufinancována ze státního rozpočtu (národní podíl)
dle pravidel pro spolufinancování stanovených v jednotlivých operačních programech.
Ve vztahu k možnostem čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů na spolufinancování tvrdých investic
(ESIF) v rámci specifického cíle 3.2 IROP je nutné konstatovat, že soulad projektu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014 – 2020, respektive jeho Implementačním plánem č. 3 je specifickým kritériem přijatelnosti
a toto bude posuzováno zejména z hlediska souladu projektu s kartami projektových okruhů. Tabulka - Seznam projektů
ke kartám projektových okruhů IP 3 bude sloužit řídícímu orgánu IROP pouze jako podpůrný materiál. Vzhledem
k omezené výši alokace na spolufinancování určené pro SC 3.2 z IROP na daný specifický cíl (cca 8,9 mld. Kč)
a odhadovaným nákladům na realizaci projektů, které více jak trojnásobně převyšují uvedenou alokaci v IROP,
je na výhradním posouzení Řídícího orgánu IROP, jaké projekty budou v rámci Implementačního plánu č. 3 z IROP
podpořeny.
Z hlediska možností čerpání v rámci prioritní osy č. 4 Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je toto odlišeno
dle jednotlivých výzev. Pro výzvu přímého přidělení musí být projekt popsán v rámci Implementačního plánu a obsahovat
údaje o příjemci, výši alokace a názvu projektu. Vzhledem k rozvržení alokace na prioritní osu 4 OPZ navrhuje Řídící orgán
OPZ vyčlenit na projekty přímého přidělení celkovou částku max. cca 2,2 mld. Kč. Projekty nad rámec uvedené částky
mohou být předkládány do obdobně zaměřené soutěžní výzvy a je v kompetenci ŘO OPZ, jaké projekty budou tímto
způsobem podpořeny. Výzva taktéž stanoví horní hranici pro celkové způsobilé náklady projektů zaměřených pouze
na vytvoření analytických, metodických, evaluačních a obdobných dokumentů.
Implementační plán pro specifický cíl 3 zaměřený na oblast eGovernmentu je však koncipován odlišně
od implementačních plánů pro cíle 1, 2 a 4 Strategického rámce rozvoje veřejné správy. Řídicí orgán OPZ rozhodl,
že mechanismus výzvy s přímým přidělením prostředků není vhodné pro projekty v tomto cíli aplikovat. Proto bude
financování projektových záměrů v rámci cíle 3 vyjmuto z první plánované výzvy v rámci prioritní osy 4 OPZ a bude
umožněno v rámci druhé výzvy, která bude mít soutěžní charakter a kde budou aplikovány limity co do velikosti projektů.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. září 2015 č. 742
o aktualizaci Národního dokumentu k územní dimenzi
z Evropských strukturálních a investičních fondů
v souladu s aktualizací Národního dokumentu
k územní dimenzi,

V lá da
I . sch v al u j e
aktualizaci Národního dokumentu k územní dimenzi,
obsaženou v části III materiálu čj. 1057/15;
I I . u k l ád á
1. ministryním pro místní rozvoj, školství, mládeže
a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a ministrům
zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a životního
prostředí postupovat při řízení a implementaci programů
spolufinancovaných z Evropských strukturálních
a investičních fondů v souladu s aktualizací Národního
dokumentu k územní dimenzi a jeho pozdějšími
úpravami,
2. ministryni pro místní rozvoj zabezpečit zveřejnění
tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí;
I I I . d o p o ru ču j e
1. primátorce hlavního města Prahy postupovat při řízení
a
implementaci
programů
spolufinancovaných

2. hejtmanům, primátorům a starostům obcí postupovat
při přípravě a realizaci aktivit spolufinancovaných
z Evropských strukturálních a investičních fondů
v souladu s aktualizací Národního dokumentu
k územní dimenzi.
Provedou:
ministryně pro místní rozvoj,
školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí,
ministři zemědělství, průmyslu a obchodu,
dopravy, životního prostředí
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. října 2015 č. 874
ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014
města Prahy a primátory statutárních měst s obsahem
zprávy uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení,

V lá da
I . bere n a v ěd o mí
1. Zprávu o stavu romské menšiny v České republice
za rok 2014, uvedenou v části III materiálu čj. 1289/15,
2. Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace
romské menšiny a aktivního postupu státní správy
při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2014, uvedenou
v části IV materiálu čj. 1289/15,
3. Informaci o naplňování Dekády romské inkluze
2005 – 2015 v roce 2014, uvedenou v části V
materiálu čj. 1289/15;

2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
3. předložit vládě do 31. května 2016 na základě usnesení
vlády ze dne 23. února 2015 č. 127, o Strategii romské
integrace do roku 2020, a v návaznosti na Strategii
romské integrace do roku 2020, Zprávu o naplňování
Strategie romské integrace 2020, která bude zahrnovat
informaci o stavu romské menšiny v České republice
za rok 2015 a informaci o plnění usnesení vlády
týkajících se integrace romské menšiny a aktivního
postupu státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni
31. prosince 2015.

II. ukládá ministru pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu

Provede:

1. seznamovat průběžně hejtmany, primátorku hlavního

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. listopadu 2015 č. 889
k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy
V lá da
I . sch v al u j e
1. Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a její
opatření na zefektivnění ICT služeb, uvedenou
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. Základní zásady postupu při čerpání finančních
prostředků na výdaje související s informačními
a komunikačními technologiemi s hodnotou více
než 6 mil. Kč ročně, uvedené v příloze č. 2 tohoto
usnesení (dále jen „Základní zásady“),
3. Statut Rady vlády pro informační společnost, uvedený
v příloze č. 3 tohoto usnesení;
I I . uk l ád á
1. ministru vnitra
a) předkládat vládě vždy ke dni 31. března a 30. září
každého kalendářního roku prostřednictvím Rady
vlády pro informační společnost zprávu o plnění
navrhovaných opatření včetně finanční rozvahy
realizovaných opatření,
b) zajistit naplňování úkolů stanovených v Základních
zásadách,
c) předkládat vládě roční zprávu o posuzování projektů
Útvarem hlavního architekta eGovernmentu,
d) předložit vládě do 31. prosince 2015 návrh novely
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu potřebném
pro realizaci opatření obsažených ve strategii
uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení,
e) zpracovat analýzu sdílitelných služeb (ERP, HR,
emailu a spisové služby) provozovaných v resortech
a předložit tuto analýzu do 31. prosince 2015 vládě,
f) ministru vnitra předložit vládě do 31. prosince 2015
zprávu o činnosti Rady vlády pro informační
společnost,
g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru
financí zpracovat ve spolupráci s ministryní práce
a sociálních věcí a ministrem vnitra a vládě
do 30. listopadu 2015 prostřednictvím Rady vlády

pro informační společnost předložit analýzu možností
odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku
informačních a komunikačních technologií za účelem
vytvoření konkurenceschopné podmínky pro získání
a udržení kvalifikovaných odborníků v této oblasti
ve státní službě,
3. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru
financí spolupracovat s ministrem vnitra při zpracování
finanční rozvahy realizovaných opatření podle
bodu II/1a,d tohoto usnesení,
4. ministrům, vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů, vedoucím ostatních organizačních složek státu
a vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a Kanceláře Senátu
Parlamentu České republiky zajistit dodržování
postupů vyplývajících ze Základních zásad;
III. doporuč uj e
prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, hejtmanům,
primátorům statutárních měst a starostům obcí zajistit
dodržování postupů vyplývajících ze Základních zásad;
IV. m ě ní
usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, o zřízení
Rady vlády pro informační společnost, ve znění usnesení
vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 21, tak, že se zrušuje Statut
Rady vlády pro informační společnost, schválený
v bodě II/1 uvedeného usnesení.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních správních úřadů
a ostatních organizačních složek státu,
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
a Senátu Parlamentu České republiky
Na vědomí:
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
hejtmani,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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1. Úvod
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou ve vyspělých zemích využívány jako vhodný nástroj zvyšování efektivity
a uživatelské přívětivosti služeb státu. Ve veřejné správě (VS) České republiky byla v této oblasti realizována řada
úspěšných projektů, současně však byly prosazeny a realizovány ICT projekty, které jdou proti tomuto cíli a vyplýtvaly
značné finanční částky. Zároveň mediální obraz vykresluje oblast ICT ve VS jako náchylnou na korupční praktiky.
Tento dokument navazuje na „Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, který
v několika směrech dále rozpracovává. Zaměřuje se na realizaci strategického cíle „Zvýšení dostupnosti a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu“. Analyzuje nedostatky stávajícího stavu řízení rozvoje
eGovernmentu a shrnuje navrhovaná opatření, která povedou ke zvýšení efektivnosti a snížení administrativní náročnosti
služeb veřejné správy a navazujících ICT služeb. Jejich realizace přinese ČR úspory v rozsahu mld. Kč ročně a současně
povede k výraznému snížení korupčního potenciálu v oblasti ICT projektů.
Přínosy navrhovaných opatření jsou v tomto dokumentu odhadovány na základě údajů, které přináší monitor Státní
pokladny a probíhající průzkum „Analýza ERP, eSSL, mail“, jehož cílem je porovnat náklady na standardní aplikace
(typu účetnictví, spisová služba e-mail atd.) mezi státními institucemi. Dále byly pro odhady využity zkušenosti států,
které podobná opatření již realizovaly (USA, Velká Británie, Dánsko, Slovensko, Estonsko).
Navrhovaná opatření zatím nejsou prioritizována, nemají stanovený harmonogram realizace a nemají přiřazen
orgán/osobu zodpovědnou za jeho dosažení. Tyto informace budou specifikovány až poté, co vláda rozhodne,
která opatření mají být realizována a s jakou politickou prioritou.
Jako hrubý plán harmonogramu realizace jednotlivých opatření autoři strategie doporučují tento postup:
• akceptovat všechna navržená opatření,
• zahájit realizaci všech opatření v následujících dvou letech 1,
• co nejdříve realizovat opatření O1 až O6, která jsou zaměřena na koordinované nadrezortní řízení ICT služeb. Priority
ostatních opatření odvodit z odhadu jejich ekonomických přínosů a současně z tabulky v kap. 5.3 – tj. dát nejvyšší prioritu
těm opatřením, které odstraňují souběžně více nedostatků aktuálního stavu ICT služeb,
• finančně a časově náročnější opatření (tj. opatření O3 až O5, O9 až O26) řešit projektem, jehož úvodní fáze – studie
proveditelnosti – vyčíslí náklady a přínosy realizace opatření a určí přesný způsob a harmonogram realizace.
2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků
V ČR se v posledních letech realizovala řada ICT projektů, které zvyšují efektivitu služeb veřejné správy (VS).
Mezi nejvýraznější patří Procesní řízení agend VS, Základní registry, Datové schránky, CzechPoint, Státní pokladna
a Registr živnostenského podnikání. Na druhé straně byly realizovány projekty, které by při kvalitním řízení ICT
nemohly být ani zahájeny (např. Systém pro registraci vozidel, Karta sociálního pojištění a mnohé projekty řešící
duplicitně tutéž funkcionalitu pro různé instituce státu).
Mezi hlavní nedostatky stávajícího stavu patří:
• N01 - na koncepci rozvoje veřejné správy ani na koncepci ICT není dosažena potřebná shoda rozhodujících
politických sil (na rozdíl od severských a dalších zemí). Díky tomu se koncepce rozvoje ICT a jejího řízení velmi
často mění, přitom s ohledem na objemy vynaložených prostředků i na dobu životnosti některých služeb by koncepce
měla být v základních rysech platná i po střídání vlád či jednotlivých vrcholových manažerů.
• N02 - chybějí potřebné kompetence pro řízení ICT veřejné správy. Protože platy ICT odborníků ve VS jsou v průměru
na 60 % platů v soukromém sektoru, nemá VS šanci získat dostatek kvalitních ICT odborníků. To v důsledku vede
k outsourcingu většiny vývojových a provozních ICT aktivit, k vysoké závislosti na externích dodavatelích a k tomu,
že v mnohých případech outsourcované aktivity nemá kdo kvalifikovaně zadávat a kontrolovat. Změna v odměňování
klíčových interních pracovníků VS, periodická kontrola výsledků jejich práce a insourcing řady dosud outsourcovaných
aktivit (zejména pro sdílené služby) by veřejné správě mohly ušetřit značné finanční prostředky a současně výrazně
zvýšit kvalitu i spolehlivost provozovaných systémů (odhad úspor viz N04).
• N03 - neexistuje centrální orgán s pravomocemi standardizace a řízení rozvoje ICT ve veřejné správě. Aplikuje
se resortní přístup k řízení rozvoje ICT. Jeho důsledky jsou: nejednotná koncepce a nejednotná pravidla rozvoje,
duplicitní systémy, zbytečně a neefektivně vynaložené finance státu.
Duplicity jsou mj. způsobeny stávajícím zněním zákona č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy,
který každému orgánu veřejné moci (OVM) dává svobodu v pořizování provozních informačních systémů 2.
Zaregistrované IS VS (a tím spíše dosud nezaregistrované IS) nikdo mezi sebou neporovnával, Nikdo ani neměl

1

Tento dokument byl v první verzi zpracován v září 2014. Od té doby se již některá opatření podařilo realizovat. Jde o opatření O1 – zřízení
RVIS a útvaru hlavního architekta eGovernmentu (ÚHA) a opatření O3 – pověřit ÚHA vybudováním Národní architektury eGovernmentu.

2

vysvětlení pojmu Provozní informační systémy – viz kapitola 5.4
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mandát něco takového udělat pro celou veřejnou správu. Finanční dopady tohoto stavu není možné proto určit přesně,
lze ho pouze řádově odhadnout – viz následující bod.
• N04 - ve VS je běžné, že se nerozlišuje zodpovědnost OVM za funkcionalitu jím využívaných informačních systémů
a souvisejících dat (věcná kompetence) od zodpovědnosti za výběr a provoz aplikace a infrastruktury, kterými
se požadovaná funkcionalita zajišťuje a data zpracovávají (technická kompetence). Proto je běžné, že aplikace
se stejnou funkcionalitou (účetnictví, HR, spisová služba, e-mail, kancelářské aplikace atd.) a jejich technologická
infrastruktura (servery, operační systémy, databázové systémy atd.) jsou jednotlivými OVM nakupovány
a provozovány multiplicitně, izolovaně a nezávisle na sobě – viz. Analýza ERP, eSSL, mail.
S ohledem na údaje získané probíhajícím průzkumem „Analýza ERP, eSSL, mail“3 a na to, že:
o počet OVM je cca 7500,
o počet registrovaných informačních systémů VS je k červenci 2015 celkem 6 686 (v tom nejsou zahrnuty provozní
a publikační IS)4,
o celkové náklady registrovaných IS jsou 134,5 mld.,
o roční provozní náklady registrovaných IS jsou cca 24,3 mld.,
se dá odhadnout, že rozsah zbytečných duplicit v softwarových aplikacích a v jejich technické infrastruktuře činí
ve finančním vyjádření miliardy Kč. Například Velká Británie dosahuje přechodem na sdílené služby formou
komerčního a vládního cloudu v průměru 50% původních nákladů5. Dánsko tímtéž opatřením dosahuje průměrných
úspor 39%6.
• N05 - neexistují jednotná pravidla pro schvalování investičních záměrů a pravidla nákupu produktů a služeb
v oblasti ICT, a to i přesto, že se ročně na ICT projekty a provoz ICT systémů vynakládají desítky mld. Kč a že je tato
oblast náchylná na korupci. Neexistují rovněž reálně využitelné efektivní metody financovaní střednědobého
a dlouhodobého provozu informačních systémů včetně financování nezbytných průběžných věcných
a technologických úprav ICT ve veřejné správě. Existence jasných a průhledných pravidel a kontrola jejich
dodržování by mohla ročně ušetřit finanční částky v řádu mld. Kč - viz předcházející bod.
• N06 - neexistují jednotná pravidla sledování nákladů (investičních a provozních), výnosů a kvality služeb veřejné
správy a ICT služeb7. To má mimo jiné za důsledky:
o vláda, zákonodárci ani jednotlivé OVM nemají informace o tom, jaké jsou celkové roční náklady a výnosy služeb VS
(např. jaké jsou náklady na vydávání řidičských průkazů) a ICT služeb (např. náklady na spisovou službu, na e-mail
atd.), jaká je struktura těchto nákladů, ani o tom, jak se liší náklady různých poskytovatelů téže služby. To komplikuje
manažerská rozhodnutí na úrovni vlády, ministerstev i jednotlivých OVM,
o poskytovatele služeb nelze odměňovat na základě objemu a kvality poskytnutých služeb,
o u řady projektů není kontrolováno dosahování plánovaných finančních a nefinančních přínosů ICT investic.
• N07 - stávající koncepce eGovernmentu nedostatečně řeší vazbu mezi službami VS a ICT podporou těchto služeb
(nejsou založeny na závazné tzv. Enterprise architektuře 8) využívané v předních zemích – USA, VB, severské země,
Austrálie atd.). To vede k tomu, že investice do ICT nejsou důsledně posuzovány z hlediska, jak zefektivní službu VS,
jak sníží její administrativní náročnost a/nebo jak zlevní ICT služby.
• N08 - i když se v propojování (společném využívání dat) IS státu díky základním registrům výrazně pokročilo,
informační systémy úřadů nejsou dostatečně propojeny a data základních registrů nejsou některými IS státu
důsledně využívány, takže se stále nedaří dodržovat pravidlo, že mají obíhat data nikoliv občané (viz např.
vyřizování dávek mateřského a rodičovského příspěvku). Důsledkem je jednak nízká přívětivost služeb VS a jednak
vysoké administrativní náklady služeb pro občany a firmy.
• N09 - rozsah a úroveň služeb veřejné správy, které jsou dostupné přes e-kanál (elektronické podání) jsou stále
výrazně menší než v předních zemích, neexistuje jednotný portál pro přístup ke všem e-službám veřejné správy.
To také vyvolává vysoké administrativní náklady služeb VS pro občany a firmy. Chybí standardní možnost využití tabletů
a chytrých telefonů při komunikaci s veřejnou správou.
• N10 - velmi málo se využívají sdílené služby, kdy jeden provozovatel službu poskytuje více zákazníkům (úřadům).

3

Indikativní průzkum ukázal až osminásobné rozdíly v nákladech na stejný typ aplikace na jednoho uživatele mezi jednotlivými ministerstvy
a úřady

4

údaje jsou získány z https://www.sluzby-isvs.cz/

5

Singleton, Tony. April update. Blog Digital Marketplace. [Online] 14. 4 2014. [Citace: 31. 12 2014.]
https://digitalmarketplace.blog.gov.uk/2014/04/14/april-update/

6

HOVEDAFTALE 02.22 IT-DRIFT. ski.dk. [Online] [Citace: 01. 04 2015.] http://www.ski.dk/aftaler/02220014-It-drift/Sider/default.aspx.

7

kategorizace služeb – viz kap. 5.1

8

Enterprise architektura je architektura, která propojuje byznys architekturu (u VS služby VS a organizaci jejich řízení) s IT architekturami
a zajišťuje tak soulad byznysu s IT.
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Např. Holandsko ušetřilo zavedením sdílené služby pro řízení lidských zdrojů (HR) pro všech 12 jejich ministerstev
300 mil EUR ročně. USA a VB snížily využitím sdílených ICT služeb formou služeb cloud computingu náklady na takto
provozované ICT služby o 20 až 50%. Hlavními důvody, proč se sdílené služby nevyužívají, je nevyřešené financování
vývoje a provozu sdílených služeb ve veřejné správě a neaplikování tzv. principu „sdílení především“9.
• N11 - data informačních systémů se nedostatečně využívají pro řízení státu. Nejsou předem připraveny scénáře,
jaké typy manažerských rozhodnutí zvažovat, když se hodnota sledovaného ukazatele dostane mimo stanovený interval
nebo když benchmarking srovnatelných OVM vykazuje velké odchylky u téhož ukazatele. Dalším problémem je,
že sofistikované informační systémy, které by mohly sloužit pro kvalitní manažerská rozhodnutí, se nedaří naplnit
potřebnými daty, a to i přes vydané rozhodnutí vlády (viz např. stav datové základny Centrálního registru
administrativních budov (CRAB) a jeho omezené využití pro správu a údržbu nemovitostí státu. V případě,
že by datová základna CRABu byla naplněna kvalitními daty, bylo by možné zastropováním některých výdajů
v rozpočtu ušetřit cca 800mil. Kč ročně – viz analýza NERV předložená vládě r. 2013).
• N12 – není využívána jednotná identifikace a autentizace osob při využívání různých služeb (včetně e-služeb) státu.
Některé resorty tendují k využívání specifických identifikací k jejich službám (viz např. S-karta). Využití jednotné
identifikace osob založené na čipem vybaveném občanském průkazu by jednak zjednodušilo komunikaci osob
se státem a jednak by výrazně snížilo náklady na duplicitní systémy identifikace. ČR je povinna implementovat
rozhodnutí EU o jednotné identifikaci osob v rámci evropského prostoru (tzv. eIDAS), který umožní využívat
tuto jednotnou identifikaci a autentizaci při využívání e-služeb v rámci EU.
• N13 - nedostatečná aktualizace legislativy definující způsob realizace jednotlivých agend způsobuje, že některé
e-služby nejsou dostatečně legislativně zakotveny a související elektronické dokumenty nejsou rovnocenné papírovým
dokumentům. Převážná většina legislativou definovaných procesů výkonu veřejné správy nevyužívá možností e-služeb.
• N14 - principy otevřeného vládnutí a otevřených dat jsou zatím využívány velmi omezeně.
To oproti vyspělým zemím:
o snižuje dostupnost informací pro občany a firmy,
o snižuje transparentnost veřejné správy pro občany,
o vytváří podmínky pro korupci.
• N15 - nekoncepční ochrana informací a bezpečnostních aktiv státu před zneužitím a kybernetickým útokem 10
má za důsledek, že IS ČR nejsou kvalitně připraveny na:
o identifikaci a odražení kybernetických útoků,
o odstranění následků takových útoků.
• N16 - ČR aktivně nevystupuje v orgánech EU připravujících nové legislativní normy a projekty týkající
se eGovernmentu. Implementace přijatých norem není koordinovaně řízena.
3. Strategické cíle a navrhovaná opatření pro jejich dosažení
Dále popsaná reformní opatření jsou navržena tak, aby ČR překonala nedostatky uvedené v kap. 2. Opatření jsou uvedena
ve skupinách, které vedou k dosažení některého z následujících základních strategických cílů (směrů) rozvoje služeb
VS a ICT služeb11:
C1) Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na jednotné architektuře a jednotných
pravidlech.
C2) Od závislosti na dodavatelích k vlastní kompetenci k efektivnímu řízení vývoje a provozu ICT v ČR.
C3) Od nezávislých a nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným, provázaným, kvalitním, efektivním
a měřitelným službám veřejné správy.
C4) Od specializovaných úředních přepážek k digitální samoobsluze umožněné koordinovanou publikaci uživatelsky
přívětivých ICT služeb.
C5) Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím
k vyšší efektivnosti služeb VS.
C6) Od izolovaných výpočetních systémů ke sdíleným ICT službám (od izolovaných provozních prostředí
ke koordinované síti Národních a regionálních datových center propojených bezpečnou komunikační infrastrukturou).

9

Tento princip ukládá jednotlivým úřadům VS využití sdílených služeb na základě pravidla „Buduješ-li nový IS nebo výrazně inovuješ
stávající IS a je-li takový IS dostupný jako sdílená služba, musíš využít sdílenou službu. Tento přístup používají např. VB, Dánsko
a Slovensko.

10

Tento nedostatek byl do značné míry eliminován zákonem o Kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.

11

Většina dále uvedených opatření slouží k dosažení více cílů. Opatření je uvedeno u toho cíle, který je pro opatření dominantní. V kap. 5.3
jsou pak uvedeny všechny vazby mezi nedostatky a navrhovanými opatřeními.
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C7) Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémům uživatelů služeb veřejné správy a úředníků
veřejné správy.
C8) Od pasivního přijímání legislativy a ICT projektů EU k aktivní participaci na přípravě nové legislativy a ICT projektů
EU.
Všechny cíle a s nimi související opatření respektují společný princip:
„Od nepopsaného (neznámého), přes poznané a popsané, k efektivně řízenému“.
3.1. Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na jednotné architektuře
a jednotných pravidlech
01. Vybudovat instituci veřejné správy ČR, která bude schopna převzít zodpovědnost za strategické, projektové i provozní
řízení ICT VS ČR jako celku a dostane k tomu odpovídající pravomoc. S tímto účelem ustanovit Radu vlády
pro informační společnost (RVIS) jako orgán určující strategii a pravidla rozvoje ICT služeb v ČR. Výkonným
orgánem, který bude připravovat materiály pro jednání RVIS a bude kontrolovat plnění usnesení vlády týkající
se ICT, stanovit Úřad hlavního architekta veřejné správy (ÚHA). Do RVIS přizvat i zástupce opozice, aby se zajistila
kontinuita koncepce rozvoje ICT12.
02. Legislativně zakotvit RVIS a ÚHA a jejich pravomoci.
• včetně jejich pravomocí při určování závazné architektury ICT služeb, pravidel schvalování ICT projektů atd. Současný
zákon 365/2000 Sb. např. vylučuje z vlivu zákona provozní IS
Útvar hlavního architekta vybavit potřebnými pravomocemi a personálním zajištěním pro tyto úkoly:
• nastavit a rozvíjet strategii ICT ve veřejné správě,
• navrhnout a rozvíjet Národní architekturu veřejné správy a ICT služeb,
• nastavit základní procesy a pravidla řízení rozvoje ICT v ČR. Například zda daná ICT služba musí být poskytována pouze
státem vlastněnou institucí, či zda může být poskytována i soukromým subjektem,
• nastavit pravidla a standardy informační bezpečnosti,
• zřídit a udržovat centrální katalog aktuálně provozovaných ICT služeb (viz kap. 3.6),
• zavést a udržovat centrální katalog sdělitelných certifikovaných ICT služeb (viz kap. 3.6),
• nastavit spolupráci s ICT jednotlivých státních institucí,
• nastavit a měřit základní výkonové metriky v ICT (KPI),
• monitorovat stav provozovaných ICT služeb,
• nastavit pravidla a parametry pro výběr dodavatelů ICT služeb,
• reportovat vládě stav ICT služeb,
• sjednávat nápravná opatření při nedodržování stanovených postupů,
• implementovat v ČR standardy EU pro řízení ICT a aktivně se na rozvoji těchto standardů podílet.
03. Pověřit ÚHA vybudováním Národní architektury, tj. architektury služeb VS a navazujících ICT služeb na principech
Enterprise architektury (podobně jako ve vyspělých zemích)13.
04. Pověřit ÚHA vypracováním strategie reformy řízení ICT investic včetně popisu procesu schvalování ICT investic.14
U význačných ICT projektů zavést povinnost vypracování investičního záměru/studie proveditelnosti a jeho schválení
ÚHA a RVIS (význačnost projektu určit dle Total Cost of Owership daného projektu).
Každý investiční záměr ICT projektu musí obsahovat údaje dle předepsané struktury, přinejmenším:
• Strategický cíl a účel projektu.
• Určení věcného správce, technického správce a provozovatele15.
• Popis shody se základními principy Národní architektury eGovernmentu, pozice budovaného IS v celkové architektuře,
návaznosti (zejména na úrovní poskytovaných a požadovaných služeb a dat) na ostatní IS. Zde se klade zejména důraz
na využívání sdílených služeb.
• Investiční a provozní náklady po dobu 5 let (TCO).
• Měřítka úspěchu projektu a způsob jejich ověřování.

12

Toto opatření již bylo realizováno. RVIS i ÚHA byly zřízeny.

13

Nově zřízený ÚHA již byl tímto úkolem pověřen. Tím jsou vytvořeny předpoklady systematického řízení ICT služeb v ČR. Doháníme tak
časovou ztrátu, kterou jsme měli za předními zeměmi, jako jsou USA, Velká Británie, Estonsko, Austrálie, Nový Zéland, ale i Slovensko.

14

Základní zásady řízení investic do ICT jsou v Příloze č. 2.

15

Význam těchto pojmů – viz kap. 5.1
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05. Pověřit ÚHA vypracováním strategie sourcingu ICT služeb (které ICT služby bude VS zajišťovat sama
nebo prostřednictvím státních center sdílených služeb - viz opatření č. 23, a které je naopak v daném období
vhodné outsourcovat na externí dodavatele).
06. Pověřit ÚHA stanovením závazných pravidel průběžného udržitelného a řiditelného financování provozu ICT
ve střednědobém horizontu, založeném na povinném vyhodnocování pětiletého Total Cost of Ownership.
3.2. Od závislosti na dodavatelích k vlastní kompetenci k efektivnímu řízení vývoje a provozu ICT v ČR
07. Změnit odměňování pracovníků řídících ICT ve státní správě tak, aby se blížilo svojí úrovní srovnatelným profesím
v soukromém sektoru a aby bylo závislé na dosahování jasně stanovených osobních cílů.
S ohledem na obtížnost prosazení této změny by změna mohla probíhat postupně od klíčových rolí k rolím méně
významným. Klíčovými rolemi jsou v této fázi role, které budou vytvářet novou koncepci řízení ICT ve VS, navrhovat
architekturu služeb VS a ICT služeb, formulovat sourcingovou strategii, formulovat poptávky na externí dodávky, vybírat
nejvhodnější nabídky a kontrolovat stav dodávek. Lze zde využít zkušeností Rakouska, Velké Británie či Dánska.
08. Zajistit a udržovat u těchto pracovníků potřebné kompetence - zajistit školení pracovníků VS podílejících se na řízení
a provozu ICT služeb (pro tento účel úzce spolupracovat s univerzitními pracovišti, která jsou na tuto oblast
specializovaná).
09. Zahájit dle stanovené sourcingové strategie proces insourcingu těch ICT aktivit, jejichž externí řešení je pro VS
nevýhodné a pro jejichž realizaci má VS dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, a to prioritně pro systémy
sdílených služeb.
3.3. Od nezávislých a nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným, provázaným, kvalitním,
efektivním a měřitelným službám veřejné správy
010. Pokračovat v projektu Procesní modelování agend veřejné správy.
• ve spolupráci s garanty jednotlivých agend popsat procesy realizujících doposud nepopsané agendy, navrhnout metriky
a začít procesy měřit,
• u jednotlivých agend prověřit efektivitu stávajících, případně navrhnout nové e-služby s agendou související (úplné
elektronické podání),
• optimalizovat procesy jednotlivých agend a jejich ICT podporu. Při optimalizaci zajistit, aby se od občanů a firem
nevyžadovaly informace, které veřejná správa již má,
• navrhnout změny legislativy tam, kde to změny procesu zajišťujícího službu a/nebo zavedení e-služby vyžadují.
011. Měřit služby VS a u vybraných služeb odměňovat OVM - poskytovatele služeb s přihlédnutím k objemu a kvalitě
poskytnutých služeb (např. dle počtu vydaných občanských průkazů, podle rozsahu poskytnutých e-služeb) .
3.4. Od specializovaných úředních přepážek k digitální samoobsluze umožněné koordinovanou publikaci
uživatelsky přívětivých ICT služeb
012. U agend, u kterých je to smysluplné, popsat a začít realizovat úplné elektronické podání (e-službu) – viz též 010.
Formu komunikace e-služeb sjednotit, využívat předvyplněné formuláře daty, které již veřejná správa vlastní.
013. Zaktualizovat a průběžně udržovat portál veřejné správy, a to v koordinované spolupráci všech resortů
a specializovaných portálů (např. BussinessInfo, eAGRI). Portál musí sloužit jako jednotné místo
pro poskytování informací o všech službách veřejné správy a místo, ze kterého uživatel (občan, firma) může
aktivovat jednotlivé e-služb .
014. Ve spolupráci s dodavateli ERP systémů zrealizovat projekt povinné e-fakturace vůči státu.
015. Dokončit projekty eSbírka a eLegislativa.
016. Pokračovat v projektu eHealth včetně e-preskripce.
3.5. Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným rozhodnutím
vedoucím k vyšší efektivitě služeb VS
017. Prosadit standardní způsob publikování a sdílení individuálních údajů o fyzických a právnických osobách a dalších
subjektech dat z klíčových agend veřejné správy.
Cílem tohoto opatření je maximální využití a sdílení dat, které již VS má, zajistit jejich konzistenci (tj. že ve všech
agendách jsou o daném objektu tytéž aktuální údaje) a zabránit opakovanému sběru týchž dat od občanů a firem.
Důsledné využití systému Základních registrů (aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech) spolu
se systémy budovanými v rámci Centrálního Místa Služeb KIVS dovoluje propojit údaje z jednotlivých agendových
informačních systémů (údaje o řidičích, plátcích pojištění, plátcích daní, pachateli přestupků,...) s referenčními údaji
o fyzických a právnických osobách vedených v Základních registrech a vytvořit propojený datový fond veřejné správy
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pro potřeby všech zákonných agend VS i subjektů práva. Služby publikující údaje z propojeného datového fondu budou
dodržovat definované striktní standardy bezpečnosti, provozní spolehlivosti a zákonnosti, navazující na pravidla
definovaná zákonem o základních registrech a zákonem o ISVS. Pro jednotlivé subjekty práva definovat přístup
k jejich údajům v propojeném datovém fondu prostřednictvím Portálu veřejné správy.
018. Prosadit publikování rozhodnutí, dokumentů a dat veřejné správy formou otevřených dat (nevztahuje se na data
se zvláštním režimem).
Jedním ze základních pilířů transparentní veřejné správy (tzv. otevřeného vládnutí) je princip otevřenosti dat ve veřejné
správě. Cílem je postupně přecházet k principu „vše veřejně“, kdy obecně platí, že data, u kterých to má smysl a která
nepodléhají utajení, nebo nejsou chráněnými aktivy bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb ČR, jsou veřejná. Mezi
hlavní cíle pro nejbližší období patří:
• hledání úspor prostřednictvím otevřených dat – otevřená data mohou nejenom zvýšit transparentnost veřejné správy,
ale mohou současně uspořit náklady na komunikaci mezi jednotlivými orgány veřejné moci,
• rozvoj legislativních, procesních a technických opatření pro publikování otevřených dat ve veřejné správě jako základního
pilíře otevřeného státu a posílení konkurenceschopnosti.
019. U informačních systémů prověřit, zda nevyžadují data, která již veřejná správa má a duplicity sběru dat eliminovat
(je podporováno též opatřeními O4, O10 a O17).
Přebírání dat z jiných informačních systémů veřejné správy řešit důsledně prostřednictvím služeb propojeného datového
fondu veřejné správy a eliminovat tak duplicity, neaktuálnost a nejednoznačnost přebíraných údajů.
020. Využívat údaje propojeného datového fondu veřejné správy k optimalizaci výkonu agend veřejné správy. Využít data
uložená v CRABu k zastropování rozpočtových výdajů na užití, správu a údržbu nemovitostí na průměrné
mediánové hodnotě. Podobně využít data Státní pokladny k optimalizaci dalších typů výdajů VS.
3.6. Od izolovaných výpočetních systémů ke sdíleným ICT službám
021. Optimalizovat provozované ICT služby s využitím Katalogu provozovaných ICT služeb veřejné správy.
Katalog aktuálně provozovaných ICT služeb je jedním z klíčových nástrojů řízení ICT ve veřejné správě – viz zkušenosti
USA a Velké Británie. Jeho role je zachycena na obrázku 1 v kap. 5.1. Navazuje na katalog služeb veřejné správy a eviduje
veškeré ICT služby (SaaS, DaaS, PaaS, IaaS), které jsou aktuálně provozovány jak pro interní potřebu úřadů, tak nabízeny
jako e-služby občanům a firmám.
Katalog umožňuje zjistit celou řadu významných manažerských informací potřebných pro rozhodování na úrovni
vlády, jednotlivých ministerstvech i úřadech, například:
• jaké jsou duplicity v provozovaných IS VS a kolik by se ušetřilo jejich eliminací,
• jaké jsou investiční a roční provozní náklady konkrétní ICT služby (tj. srovnat náklady různých úřadů na tutéž ICT službu
– např. na ERP, HR, spisovou službu, email apod.),
• které ICT služby využívá daný úřad a kolik ho to stojí,
• kterými úřady je využívaná daná ICT služba,
• apod.
O22. Nákup nových ICT služeb směřovat na sdílené služby s využitím tzv. Government Cloudu (G-cloudu) a Katalogu
sdílitelných certifikovaných ICT služeb.
G-cloud jsou sdílené ICT služby nabízené a provozované pro subjekty veřejné správy buď modelem vládního cloudu
nebo modelem komerčního cloudu. Vládní cloud tvoří sdílené služby provozované státními datovými centry na jejich
infrastruktuře. Komerční cloud jsou sdílené služby provozované komerčními subjekty na komerční infrastruktuře.
Oba modely mají své katalogy nabízených služeb a související e-shop.
Katalog sdílitelných certifikovaných služeb publikuje formou veřejného portálu ty nabízené ICT služby, které mohou
organizace veřejné správy využívat jako sdílitelnou službu, a publikuje také finanční a další podmínky jejich využití.
Jedná se o obdobu amerického (http://cloud.cio.gov) nebo britského (http://govstore.service.gov.uk/cloudstore) katalogu
(podrobněji viz kap. 5.2).
O23. Vybudovat síť státních center sdílených služeb a regionálních datových center propojených bezpečnou datovou
komunikační infrastrukturou, která budou poskytovat sdílené ICT služby orgánům veřejné moci (viz vládní cloud
v opatření O22).
Pro vybudování této sítě je možné se inspirovat zahraničními vzory existujících státních agentur a státních společností
v zemích EU poskytujících ICT služby státním orgánům jako je agentura Statens IT v Dánsku, Bundesrechenzentrum
GmbH v Rakousku, agentura Logius v Nizozemí nebo státní ICT agentury v jednotlivých německých spolkových zemích.
Vládní cloud buduje v současné době i Slovensko.
O24. Legislativně zakotvit způsob financování sdílených ICT služeb od jejich implementace až po udržitelnost provozu
a nezbytný rozvoj.
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3.7. Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémům uživatelů služeb veřejné správy
a úředníků veřejné správy
025. V návaznosti na stejně zaměřený projekt EU navrhnout a implementovat jednotnou identifikaci a autentizaci
občanů ČR vůči VS s využitím stáváních identit systému Datových schránek provázaných na systém ZR podle
zásady jeden občan, jedna elektronická identita pro ISVS.
Informační systém Datových schránek obsahuje v současnosti více než 660 000 elektronických identit fyzických
a právnických osob, využívajících tuto elektronickou službu veřejné správy. Využití elektronického občanského
průkazu a Základních registrů umožňuje tento existující systém využít pro elektronickou identifikaci, autentizaci
a autorizace všech občanů ČR při přístupu k ISVS.
026. Dokončit implementaci jednotné identifikace a autentizace úředníků veřejné správy ČR v návaznosti na identitní
prostor CzechPoint podle zásady jeden úředník, jedna elektronická identita pro ISVS.
Stávající identitní prostor CzechPoint obsahuje cca 100 000 elektronických identit úředníků státní správy a samosprávy
ČR, umožňující přístup těchto úředníků k cca 500 ISVS. Využití elektronického občanského průkazu a Základních
registrů umožňuje tento existující systém využít pro elektronickou identifikaci, autentizaci a autorizace všech úředníků
VS ČR při přístupu k ISVS.
3.8. Od pasivního přijímání legislativy a ICT projektů EU k aktivní participaci na přípravě nové legislativy a ICT
projektů EU
027. Aktivně se v orgánech EU podílet na tvorbě legislativy, norem a projektů, které se týkají eGovernmentu. Pověřit
ÚHA řízením implementace přijatých norem a projektů.
028. Připojit se k iniciativě / projektu „Cloud for Europe“ – propojeno s opatřením O22.
4. Odhad nákladů na vybudování odborného zázemí v rámci Ministerstva vnitra
V rámci zpracování tohoto koncepčního materiálu byly rovněž odhadnuty náklady na mzdové a nemzdové výdaje.
Jde o výdaje – byť na předběžné úrovni - které umožní vybudovat odborné kapacitní zázemí v rámci MV (zejména
posílení útvaru hlavního architekta eGovernmentu, útvaru eGovernmentu, ostatních relevantních útvarů MV
a v neposlední řadě odborné zázemí Rady vlády pro informační společnost). V rámci Ministerstva vnitra v minulosti
bohužel činnosti na úseku eGovernmentu odborně nenavazovaly na standardy běžné ve veřejné správě, zejména
z důvodu personální nestability. Realizace opatření v oblasti eGovernmentu vyžadují relativně hluboké znalosti v oblasti
informačních technologií a také v oblasti výkonu veřejné správy a práva a je otázkou, jakým způsobem státní zaměstnance
s profily projektových manažerů, programátorů, právníků, technických specialistů, specialistů kybernetické bezpečnosti
a projektantů informačních systémů pro práci ve veřejné správě motivovat. Je třeba, aby začali působit v nejkritičtějších
oblastech – správě národní architektury eGovernmentu, přípravě projektů příštího programového období a při implementaci
nařízení eIDAS.
Stručně lze k výše uvedeným organizačním jednotkám shrnout, že Rada vlády pro informační společnost již byla zřízena
usnesením vlády č. 961 ze dne 24. listopadu 2014 a začala pracovat v prosinci 2014. Od svého založení aktivně vystupuje
zejména v oblasti koordinace jednotlivých ÚSÚ při dobudování funkčního rámce eGovernmentu. Ani v případě zajištění
činností hlavního architekta eGovernment se nezačíná stavět na zelené louce. Útvar hlavního architekta eGovernmentu,
zřízený v rámci MV k 1. červnu 2014 v podobě Samostatného oddělení hlavního architekta eGovernment, byl s účinností
od 15. února 2015 změněn na Odbor Hlavního architekta eGovernmentu a zahajuje svoji činnost v nově utvořené struktuře.
Náklady a úspory v souvislosti s implementací tohoto materiálu budou dále - v souladu s navrženým usnesením
vlády- upřesněny, jakmile budou reálně implementovány. Analytická kapacita tohoto „pro futuro“ typu je bohužel
ve veřejné správě obtížně dostupná. Vzhledem k možným úsporám v řádu stamilionů až miliard korun je vynaložení
těchto nákladů – včetně nákladů personálních – zcela účelné.
Pro úplnost je však třeba uvést, že převážná část nákladů spojených s personálním posílením MV v oblasti eGovernmentu
bude kofinancována z ESIF v rámci tzv. Implementační jednotky k realizaci opatření ze strategického dokumentu pro rozvoj
veřejné správy a eGovernmentu na národní úrovni – Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České republice v období
2014 – 2020. Vznik této jednotky již byl odsouhlasen mezi MV a MF.
V rámci nemzdových výdajů jde o služby potřebné k vytvoření a udržení know-how v této oblasti, zejm. jde o outsourcing
služeb (architektonická mapa, příprava a hodnocení strategií, hodnocení projektových záměrů, konzultační činnost v oblasti
nové legislativy a eIDAS, odborná podpora RV IS a dále finančně-analytických služeb v oblasti hodnocení návratnosti)
v hodnotě cca 20.500.000 Kč pro rok 2014 a 2015. Tento typ znalostí je ve veřejné správě nedostatkovým, nicméně budou
následně po jejich získání využity k posílení know-how interních kapacit.
Předpokládá se postupný útlum outsourcingu v souvislosti s narůstající kompetencí věcně zodpovědných útvarů v rámci
in-housingu. Určité penzum činností v oblasti řízení investic však nebude – s ohledem na kompetitivní tržní prostředí
a limity na platy ve veřejné správě – nikdy možné zcela pokrýt interními zdroji.
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5. Přílohy strategie
5.1. Principy, na nichž je strategie postavena
Principy jsou navrženy tak, aby umožňovaly maximální sdílení služeb (a tím maximální sdílení vložených finančních,
lidských i materiálních zdrojů státu) a současně efektivní a transparentní řízení služeb.
Principy dělí služby veřejné správy a navazující ICT služby do pěti vrstev – viz obrázek 1.

Obrázek 1: Vztahy služeb veřejné správy a jednotlivých typů ICT služeb
Legenda k obrázku:
Služba veřejné správy realizuje zákonem stanovenou službu veřejné správy směrem k občanům a firmám (např. vydávání
občanských průkazů, vydávání stavebního povolení atd.).
Aplikační služba (Software as a Service, SaaS) podporuje jednu nebo více služeb VS tím, že dodává funkcionalitu a data potřebné
k realizaci služby veřejné správy (např. evidování občana, vyměření daně z příjmu atd.).
Datová služba (Data as a Service, DaaS) podporuje jednu nebo více služeb VS tím, že jí dodává potřebná data (např. základní
identifikace občana, informace o nemovitosti, směnné kurzy měn atd.). Tato služba je odlišná od aplikační služby tím, že poskytuje
data, ale neumožnuje s nimi provádět žádné změnové operace (vložení, výmaz, aktualizaci).
Služba platformy (Platform as a Service, PaaS) dodává softwarové aplikaci provozní platformu, na které je aplikace vyvinuta
a provozována. Platforma zahrnuje vývojové prostředí, integrační nástroje, operační systém, databázový systém a další
komponenty potřebné pro vývoj a provoz aplikací.
Hardwarové služby a komunikační služby (Infrastructure as a Service, IaaS) dodávají správně dimenzované hardwarové
a komunikační služby nutné pro realizaci platformových, aplikačních a datových služeb.

Aplikační služby (druhá vrstva služeb na obrázku 1) se dělí na:
• agendové – zajišťují IT podporu agendy definované zákonem (např. vydávání občanských průkazů, stavební povolení
apod.),
• provozní (backoffice) – slouží na podporu agendových služeb, na vnitřní chod úřadů a na správu jejich zdrojů
(např. e-mail, spisová služba, human resouce management, účetnictví, správa budov atd.),
• publikační – slouží pro zveřejňování informací občanům a firmám a obsahují navigační mechanismus, pomocí kterého
občané a firmy mohou využívat e-služby veřejné správy,
• informační služby se specifickým režimem řízení (např. IS bezpečnostních složek, IS krizového řízení) – mají odlišná
pravidla řízení a provozu.
Pro řízení provozu a rozvoje služeb musí existovat jasná pravidla. Ta nejpodstatnější jsou:
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1) Každá služba má svého:
• věcného správce (gestora), který rozhoduje o obsahu a pravidlech fungování služby. Tzn., že je zodpovědný za definici
procesu, který službu dodává, definici funkcionality a dat podpůrné ICT služby, za shodu funkcionality aplikace
s legislativou a za definici objemových a kvalitativních parametrů podpůrné ICT služby (počet uživatelů, doba
provozu služby, dostupnost služby, doba odezvy atd.). Věcným správcem může být pouze OVM (ministerstva, správní
úřady, samosprávné celky).
Každá agendová služba má vždy jen jednoho správce. Je jím ministerstvo zodpovědné za službu (agendu).
Provozní služba mívá obvykle více správců.
Když služba má jednoho správce, jedná se o centralizovaně řízenou službu.
• technického správce, který rozhoduje o technickém zajištění služby (jakým softwarem a hardwarem bude služba
realizována). Stanovuje podmínky realizace podpůrných ICT služeb tak, aby služba byla dodávána v souladu
s požadavky věcného správce. Technický správce je pro každou veřejnou službu jen jeden, určuje ho věcný správce,
a to na základě obecně platných pravidel.
• provozovatele (poskytovatele), který službu provozuje a dodává zákazníkům. Provozovatelů služby může být více
(viz např. výdej občanských průkazů, e-mail).
Když služba má jednoho provozovatele, jedná se o centralizovaně provozovanou službu.
2) Pro rozvoj jednotlivých služeb musí platit jednotná pravidla daná závaznou a schválenou architekturou služeb.
3) U každé služby je nutné sledovat její investiční a provozní náklady a rozsah a kvalitu poskytnutí služby. Jestliže
má služba více správců a více provozovatelů, musí být možné srovnání nákladů a výkonů (rozsah a kvalita) podle
správců a provozovatelů.
4) Je-li to technicky možné, pak vláda může rozhodnout, že poskytovatelé služeb jsou odměňování za rozsah a kvalitu jimi
poskytovaných služeb. Tento princip odměňování je běžný pro čtyři spodní typy služeb, může být ale využit v některých
případech i pro odměňování poskytovatelů služeb veřejné správy (tzv. úkonové financování služeb VS).
5.2. Katalog sdílitelných certifikovaných ICT služeb
V katalogu budou standardizovaným způsobem popsány všechny ICT služby nabízené a poskytované státními (vládní
cloud) i soukromými (komerční cloud) provozovateli, které prošly periodickým výběrovým řízením a certifikací (podobně
jako ve Velké Británii nebo Dánsku). Certifikace bude prověřovat zejména, zda:
• služba je v souladu se závaznou architekturou ICT služeb veřejné správy,
• její zabezpečení odpovídá deklarované míře bezpečnosti,
• funkcionalita odpovídá popisu služby,
• cena odpovídá aktuálním cenovým relacím na ICT trhu.
V katalogu může být pro stejnou funkcionalitu nabízeno více služeb od různých provozovatelů.
Bude-li libovolná organizace veřejné správy chtít pořídit novou ICT službu, může (resp. bude muset) nahlédnout
do katalogu a vybrat bez výběrového řízení z certifikovaných služeb tu, která jí nejlépe vyhovuje. Tento způsob výběru
zajistí:
• při nákupu ICT služeb ve veřejné správě bude používán princip „Cloud first“ – podobně jako v USA a Velké Británii
(tj. je-li pro danou službu k dispozici alespoň jedna sdílitelná certifikovaná služba s odpovídajícími parametry, musí
subjekt veřejné správy při výběru nové služby nebo zásadní inovaci stávající služby využít některou ze sdílených
certifikovaných služeb),
• postupný přechod jednotlivých úřadů na využívání sdílených ICT služeb,
• náklady na ICT služby budou klesat (ve Velké Británii činí průměrná úspora sdílených služeb 50% původních nákladů
na službu, v Dánsku 39%),
• jeden dodavatel nezíská monopol.
Do katalogu se budou dostávat i ICT služby soukromých firem na základě poptávek veřejné správy (komerční cloud),
které budou pravidelně vyhlašovány. Dodavatel vyplní předepsaný formulář, útvar hlavního architekta službu prověří
(certifikuje), pro certifikované následně dohodne vzorovou smlouvu. Poté je služba umístěna do katalogu.
U každé ICT služby bude v katalogu uvedena stručná charakteristika a dále odkaz na vzorovou smlouvu a detailní popis
služby.
Služby bude možné v katalogu vyhledávat pomocí fulltextu nebo využitím různých kritérií např. dle ceny, dle modelu
nasazení (vládní resp. komerční cloud), dle úrovně zabezpečení atd.
Na portálu bude každý měsíc publikován report s řadou přehledových údajů:
• seznam úřadů a jimi používané sdílené služby,
• počet zákazníků a počet uživatelů jednotlivých sdílených služeb,
• celkový finanční objem získaný daným poskytovatelem za danou službu (za měsíc, za rok,…).

Strana 218

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 5

Částka 5

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 219

Strana 220

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 5

Částka 5

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 221

Strana 222

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 5
Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 2. listopadu 2015 č. 889

Základní zásady postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními
a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně
Čl. 1
Předmět úpravy
Tyto Základní zásady upravují postup při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními
a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 milionů Kč ročně, respektive 30 milionů Kč vynaložených za 5 let.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely těchto základních zásad se rozumí
a) útvarem Hlavního architekta eGovernmentu odbor Hlavního architekta Ministerstva vnitra,
b) zpracovatelem projektu souvisejícího s informačními a komunikačními technologiemi každé ministerstvo, ústřední
správní úřad, jiná organizační složka státu a Kancelář Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu, které připravuje
takovýto projekt, bez ohledu na způsob jeho financování,
c) výdaji souvisejícími s informačními a komunikačními technologiemi jsou zejména výdaje na služby (jedná se např.
o služby uvedené v náplni položky 5168 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními
technologiemi“) a/nebo investice, např. uvedené v náplni položky 6111 „Programové vybavení (zahrnuje programové
vybavení v pořizovací ceně odpovídající zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku podle daňového zákona –
investice), 6119 „Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku“ a 5171 – „Opravy a udržování“ podle
rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů),
d) projektem záměr realizovat nákup služeb či investic související s informačními a komunikačními technologiemi
s předpokládanou hodnotou více než 6 milionů Kč ročně, resp. 30 milionů Kč vynaložených za 5 let (bez DPH),
e) ekonomickou a personální náročností projektu finanční vyčíslení předpokládané ekonomické náročnosti projektu
založené na metodologii 5 letých celkových nákladů vlastnictví (tzv. total costs of ownership) včetně dopadů
na počet systemizovaných pracovních míst; struktura a vzor tohoto materiálu bude zpracována útvarem Hlavního
architekta eGovernment do nabytí účinnosti těchto Základních zásad;
f) analýzou rizik vyhodnocení vlivů, které mohou mít negativní dopad na realizovatelnost projektu, popř. jeho
podstatnou změnu.
Čl. 3
Odpovědnosti zpracovatele projektu
Každý zpracovatel projektu je povinen zejména
a) seznámit s projektem před zahájením jeho realizace útvar Hlavního architekta eGovernmentu, a to včetně všech
souvisejících podkladů, zejména pak základními podmínkami, ekonomickou a personální náročností a dále
s architektonickým modelem navrhovaného řešení způsobem určeným útvarem Hlavního architekta eGovernmentu;
vzor tohoto materiálu bude zpracován útvarem Hlavního architekta eGovernmentu
do nabytí účinnosti těchto Základních zásad,
b) neinvestovat jakékoliv finanční prostředky do realizační fáze projektu předtím, než obdrží kladné stanovisko
k projektu od útvaru Hlavního architekta eGovernmentu, popř. než v souladu se statutem Rady vlády
pro informační společnost obdrží i stanovisko této rady,
c) při další realizaci všech činností souvisejících s projektem se řídit stanoviskem útvaru Hlavního architekta
eGovernmentu k tomuto projektu a případné zásadní změny vždy s útvarem Hlavního architekta eGovernmentu
konzultovat,
d) konzultovat s útvarem Hlavního architekta eGovernmentu opatření využívající sdílené služby informační společnosti,
popř. opatření měnící způsob jejich využití před jejich realizací a řídit se při stanovení či změně podmínek jejich
využití stanoviskem útvaru Hlavního architekta eGovernmentu,
e) zajistit po celou dobu realizace projektu jeho řízení standardizovanou projektovou metodiku, např. PRINCE2,
PMBOOK apod. (zejména zajistit vedení projektové dokumentace vč. registru rizik, komunikační matice
a dokumentace změnového řízení popř. obdobnou dokumentaci v souladu s příslušnou metodikou)
a prostřednictvím standardizovaných nástrojů projektové metodiky soulad s odsouhlasenými cíli a výstupy
v průběhu celého projektu
Čl. 4
Odpovědnosti útvaru hlavního architekta eGovernmentu
Útvar hlavního architekta eGovernmentu je povinen zejména
a) vydat ke kompletnímu projektu do 30 dnů ode dne doručení odůvodněné stanovisko, ve složitých případech do 60 dnů
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(kompletním projektem se pro případ pochybností rozumí projekt po doplnění o další podklady vyžádané Útvarem
hlavního architekta eGovernmentu),
b) vyžádat si součinnost zpracovatele v případě nedostatků v předkládaných podkladech; do doby doložení potřebných
podkladů, údajů či stanovisek se běh lhůty uvedené v bodě a) staví,
c) ve svém stanovisku k projektu zohlednit mimo architektonické konzistence projektu s architekturou eGovernmentu
dále potřebnost, účelnost, hospodárnost, realizovatelnost, připravenost, přínos, ekonomickou a personální náročnost,
způsob řízení, analýzu rizik a navržený způsob řízení projektu.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto Základní zásady nabývají platnosti dnem schválení vládou a účinnosti 1. 1. 2016. Postup podle zásad se nevztahuje
na projekty financované z ESIF ke dni nabytí účinnosti těchto zásad.
(2) Zpracovatelé projektů jsou povinni seznámit do 90 dnů od nabytí účinnosti těchto Základních zásad Útvar hlavního
architekta eGovernmentu s projekty podle těchto Základních zásad, k nimž dosud nebyla uzavřena smlouva na realizaci
projektu.
(3) Změny a doplňky Základních zásad schvaluje vláda.
(4) Základní zásady včetně související dokumentace jsou přístupné v elektronické podobě na webové stránce Ministerstva
vnitra a v jeho sídle. Na webové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění zásad.
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Částka 5
Příloha č. 3
usnesení vlády
ze dne 2. listopadu 2015 č. 889

Statut
Rady vlády pro informační společnost
Článek 1
Úvodní ustanovení
Rada vlády pro informační společnost (dále jen „Rada“) je stálým odborným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem
vlády pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních
a komunikačních technologií (dále jen „ICT“).
Článek 2
Působnost Rady
(1) Rada ve své činnosti:
a) zajišťuje dlouhodobou kontinuitu rozvoje služeb veřejné správy a souvisejících ICT služeb s cílem snižování
administrativní náročnosti služeb, přívětivosti služeb pro občany a dosahování efektivity finančních prostředků
vložených do rozvoje služeb (včetně optimálního sdílení služeb),
b) koordinuje přípravu, tvorbu a implementaci strategií v oblasti informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu
a ICT ve veřejné správě,
c) analyzuje služby veřejné správy a související ICT služby a na základě toho navrhuje nápravná a rozvojová opatření,
d) projednává a vydává stanoviska k materiálům předkládaným vládě, které se vztahují k informační společnosti,
digitální agendě, eGovernmentu, zavádění informačních a komunikačních technologií a elektronizace veřejné správy,
e) projednává a schvaluje návrhy předložené výbory Rady,
f) projednává programy, harmonogramy výzev a výzvy pro oblast eGovernmentu a ICT a může se vyjádřit k jednotlivým
projektům zásadního významu, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních mechanismů
EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu ČR v souladu s naplňováním základních platných
strategických materiálů ICT. Dále se může vyjádřit k projektům financovaným z rozpočtu, a to po předložení
předběžné studie proveditelnosti vč. Analýzy přínosů a nákladů (CBA) a souhlasném stanovisku útvaru hlavního
architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra).“
(2) Rada přímo nebo prostřednictvím výborů Rady zejména:
a) koordinuje implementaci strategií v oblasti informační společnosti, zejména Strategie Efektivní veřejná správa
a přátelské veřejné služby (dále jen „Strategie Smart Administration“) a s nimi související projekty směřující
k zefektivnění fungování veřejné správy,
b) koordinuje práce týkající se elektronizace veřejné správy na základě strategického dokumentu pro rozvoj veřejné
správy a eGovernmentu na národní úrovni – Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České republice v období
2014 – 2020“ (dále jen „Strategie”),
c) se vyjadřuje k proveditelnosti Akčního plánu Strategie a navrhuje opatření ke sladění s ní dalších souvisejících
souhrnných i dílčích strategií, koncepcí a politik, včetně ukazatelů sledujících jejich realizaci, pravidelně
vyhodnocuje plnění Strategie Smart Administration a Strategie v oblasti elektronizace veřejné správy,
d) zpracovává návrhy dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje informační společnosti,
e) iniciuje, koordinuje a podle potřeby zajišťuje spolupráci mezi ústředními orgány státní správy, komorami Parlamentu
České republiky, obcemi, kraji, hlavními zájmovými skupinami a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které
působí v oblasti reformy veřejné správy, informační společnosti, eGovernmentu a ICT,
f) iniciuje a koordinuje spolupráci v oblasti vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v oblasti informačních
a komunikačních technologií,
g) iniciuje a koordinuje spolupráci v oblasti digitální agendy,
h) koordinuje tvorbu a implementaci standardů v oblasti provozu ICT a v oblasti ICT podpory výkonu veřejné správy,
i) podporuje veřejnou diskusi týkající se reformy veřejné správy, informační společnosti, eGovernmentu a ICT
a koordinuje zpřístupňování informací v této oblasti veřejnosti,
j) doporučuje kroky k účinnému naplňování mezinárodních závazků České republiky v oblasti informační společnosti,
eGovernmentu a ICT, vyplývajících z členství České republiky v Organizaci spojených národů, Organizaci
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, v Evropské unii a v dalších mezinárodních organizacích, institucích
a smlouvách.
(3) V oblasti veřejné správy předkládá Rada vládě vždy k 30. červnu každého kalendářního roku zprávu o činnosti RVIS,
včetně stavu/informací o elektronických služeb veřejné správy, implementace strategií v oblasti veřejné správy
a návrhů případných opatření; dále podle potřeby předkládá svá doporučení a zprávy o stavu elektronických služeb
veřejné správy v České republice.
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Článek 3
Složení Rady
(1) Rada má 27 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředsedové Rady a další členové Rady.
(2) Z titulu výkonu funkce člena vlády je předsedou Rady vždy ministr vnitra a místopředsedy Rady ministr financí,
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr průmyslu a obchodu a ministr pro místní rozvoj.
(3) Rada je dále tvořena třemi zástupci Ministerstva vnitra, dvěma zástupci Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva financí, po jednom zástupci mají Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český
telekomunikační úřad, Národní bezpečnostní úřad a Český statistický úřad, a to nejméně na úrovni náměstků.
Členem Rady je rovněž tajemník Rady a Digital Champion.
(4) Členy Rady, kromě místopředsedů Rady, jmenuje a odvolává předseda Rady, a to na základě návrhu příslušného
resortního ministra, vedoucího Úřadu vlády v případě zástupců Úřadu vlády, ředitele v případě zástupce Národního
bezpečnostního úřadu a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu v případě zástupce Rady Českého
telekomunikačního úřadu.
(5) Funkční období členů Rady je čtyřleté. Počet opakovaných jmenování není omezen.
(6) Členství v Radě končí:
a) v případě předsedy Rady a místopředsedů Rady ukončením výkonu funkce člena vlády nebo odvoláním vládou,
b) v případě dalších členů Rady jejich odvoláním předsedou Rady z členství v Radě na návrh nebo se souhlasem
příslušného resortního ministra,
c) odstoupením člena Rady,
d) úmrtím člena Rady.
(7) Členství v Radě je nezastupitelné, nestanoví-li tento statut jinak.
(8) Členství v Radě nezakládá pracovněprávní ani služební poměr k České republice.
(9) Předseda Rady, místopředseda Rady nebo člen Rady, který je členem vlády, může trvale pověřit zastupováním v Radě
a jejích orgánech svého zástupce alespoň na úrovni náměstka ministra, státního tajemníka nebo ředitele sekce/vrchního
ředitele. Tento zástupce má práva a povinnosti člena Rady, kterého zastupuje. Zmocnění musí být písemné.
(10) Nemůže-li se z důvodů nemoci nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele předseda Rady nebo člen Rady
zúčastnit zasedání Rady, zašle tajemníkovi Rady a Sekretariátu Rady písemnou omluvu, případně sdělí, že na jednání
Rady vysílá jiného zástupce téhož úřadu (dále jen „zástupce“), nejméně na úrovni ředitele sekce. Zástupce není
oprávněn na jednání Rady hlasovat, není-li v písemném zmocnění podepsaném zastupovaným členem Rady
uvedeno, že zástupce oprávněn hlasovat je.
Článek 4
Předseda Rady
(1) Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě.
(2) Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady, která se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
Na návrh jedné třetiny členů Rady svolá předseda Rady mimořádné zasedání Rady tak, aby se uskutečnilo do tří týdnů
od podání návrhu.
(3) Předseda Rady dále zejména:
a) řídí činnost Rady,
b) předkládá vládě materiály, návrhy a podněty z oblasti působnosti Rady projednané Předsednictvem Rady,
c) jmenuje a odvolává členy Rady v souladu s článkem 3 tohoto statutu,
d) jmenuje a odvolává tajemníka Rady,
e) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady,
f) předkládá členům Rady ke schválení plán práce Rady a k projednání návrhy materiálů Rady, navrhuje program
zasedání Rady,
g) na základě doporučení Rady jmenuje a odvolává předsedu a místopředsedy výborů Rady a vedoucí pracovních skupin
Rady,
h) na základě doporučení Rady rozhoduje o zřízení či zrušení výborů Rady, o jejich složení a schvaluje jejich jednací řád,
i) na základě doporučení Rady rozhoduje o zřízení či zrušení pracovních skupin Rady a o jejich složení,
j) na základě doporučení členů Rady a sekretariátu Rady rozhoduje o tom, zda budou na jednání Rady pozváni hosté,
k) navrhuje členům Rady a expertům výši odměny, pokud na ni vznikl nárok podle článku 12 tohoto statutu.

Strana 226

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 5

Článek 5
Předsednictvo Rady
(1) Předsednictvo má 8 členů, v čele Předsednictva Rady stojí předseda Rady. Členy Předsednictva Rady jsou předseda
Rady, místopředsedové Rady mimo místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a dále zástupci Ministerstva
zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády.
(2) Zastupování člena Předsednictva Rady v Předsednictvu Rady se řídí článkem 3 odst. 9 a 10 obdobně.
(3) Předsednictvo Rady zejména:
a) řídí aktivity Rady mezi zasedáními Rady,
b) projednává materiály předkládané vládě, které se vztahují k problematice reformy veřejné správy a dále
k problematice informační společnosti, eGovernmentu, zavádění informačních a komunikačních technologií
a elektronizace veřejné správy mezi zasedáními Rady,
c) stanovuje strategickou orientaci činnosti Rady jako podklad pro sestavení plánu činnosti Rady.
Článek 6
Členové Rady
(1) Členové Rady schvalují plán práce Rady na základě návrhu předsedy Rady.
(2) Členové Rady mají právo účastnit se zasedání Rady a výborů Rady či pracovních skupin Rady, do kterých jsou
zařazeni.
(3) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a podílet se na jejím jednání. Mají právo účastnit se jednání
jakéhokoliv výboru Rady a pracovní skupiny Rady.
(4) Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu jednání Rady, zřízení či zrušení výboru Rady či pracovní
skupiny Rady, přizvání expertů a hostů.
(5) Členové Rady mají právo iniciovat vznik pracovních výborů Rady.
Článek 7
Výbory Rady
(1) Rada zřizuje podle potřeby stálé pracovní výbory. K práci v pracovním výboru Rady mohou být přizváni i externí
spolupracovníci.
(2) Zřízení a zrušení pracovních výborů Rady navrhují členové Rady. Předsedou pracovního výboru Rady je zpravidla
člen Rady.
(3) Za činnost pracovního výboru Rady odpovídá Radě předseda výboru Rady.
(4) Pracovní výbory Rady zejména:
a) plní úkoly uložené Radou nebo Předsednictvem Rady,
b) připravují podklady pro jednání Rady a předkládají Radě návrhy usnesení k dané problematice,
c) spolupracují s příslušnými orgány státní správy, komorami Parlamentu České republiky, hlavními zájmovými
skupinami a zainteresovanou veřejností,
d) zpracovávají pro jednání Rady návrhy dílčích i systémových opatření v oblasti informační společnosti, eGovernmentu
a ICT ve veřejné správě,
e) informují Radu o své činnosti a předkládají návrhy na opatření.
(5) Složení, statut a případně jednací řád pracovního výboru Rady schvaluje předseda Rady.
(6) Při plnění úkolů spolupracuje předseda pracovního výboru Rady se Sekretariátem Rady.
(7) V působnosti Rady se zřizují pracovní výbory:
a) pracovní výbor pro bezpečnost, provoz, strategii a architekturu ICT,
b) pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT,
c) pracovní výbor pro Digitální agendu.
(8) Předsedou pracovního výboru pro bezpečnost, provoz, strategii a architekturu ICT je zástupce Ministerstva vnitra.
(9) Předsedou pracovního výboru pro udržitelnost provozu ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT je zástupce
Ministerstva financí.
(10) Předsedou pracovního výboru pro Digitální agendu je zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu.
(11) Pro spolupráci s Radou vlády pro veřejnou správu je zřízen Společný řídící výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě.
(12) Předsedu Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě musí
schválit obě Rady, předsedou výboru je zástupce Ministerstva vnitra
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(13) Členy Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě (dále jen Společný řídící výbor) schvalují, na návrh předsedy Společného řídicího výboru, před jejich
jmenováním obě Rady.
(14) Společný řídicí výbor je oprávněn zřídit pracovní výbory zejména na úsecích veřejné správy, které jsou spojeny
s agendou
a) zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
b) dobudování funkčního rámce eGovernmentu.
Článek 8
Pracovní skupiny Rady
(1) Předseda Rady zřizuje zpravidla na návrh Rady, případně členů Rady podle potřeby dočasné pracovní skupiny.
Pracovní skupiny Rady se zřizují k řešení aktuálních úkolů v působnosti jednoho či více výborů Rady.
(2) Složení, statut a případně jednací řád pracovní skupiny Rady schvaluje předseda Rady.
(3) Vedoucím pracovní skupiny Rady může být i nečlen Rady. Členy pracovní skupiny Rady mohou být i externí
spolupracovníci.
(4) Za činnost pracovní skupiny Rady odpovídá vedoucí pracovní skupiny Rady předsedovi Rady.
(5) Při plnění úkolů pracovní skupiny Rady spolupracuje vedoucí pracovní skupiny Rady se Sekretariátem Rady.
Článek 9
Společná ustanovení o výborech Rady a pracovních skupinách Rady
(1) Členy pracovních výborů Rady a pracovních skupin Rady mohou být zástupci ministerstev a ostatních ústředních
orgánů státní správy, členové za Asociaci krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Hospodářskou
komoru České republiky, Technologickou agenturu České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravskou
konfederaci odborových svazů, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,
Asociaci samostatných odborů České republiky, představitelé ICT společností, nevládních organizací, ostatních
odborných a zájmových svazů, politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
a přizvaní experti.
(2) Členy pracovních výborů Rady a pracovních skupin Rady navrhují předsedovi Rady instituce uvedené
v odstavci 1.
(3) Členy Společného řídícího výboru mohou být zástupci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy,
zástupci akademické sféry, členové za Asociaci krajů České republiky, Sdružení místních samospráv a případně
další odborníci.
Článek 10
Sekretariát Rady
(1) Činnost Rady zabezpečuje Sekretariát Rady, kterým je určená organizační součást Ministerstva vnitra. Sekretariát
Rady je společným sekretariátem Rady a Rady vlády pro veřejnou správu.
(2) Sekretariát Rady zejména:
a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, zajišťuje zpracování zápisů z jednání Rady,
b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
c) zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady,
d) podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání výborů Rady ve spolupráci s jejich předsedy,
e) spolupracuje s vedoucími pracovních skupin Rady,
f) pravidelně aktualizuje informace zveřejněné o Radě a její činnosti, včetně zápisů z jednání Rady a informace
o činnosti výborů Rady a o pracovních skupinách Rady a jejich činnostech na webových stránkách Ministerstva
vnitra.
(3) Za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je vrchní ministerský rada
Ministerstva vnitra. Tajemníka jmenuje a odvolává předseda Rady vlády pro informační společnost.
(4) Sekretariát Rady může na základě rozhodnutí předsedy Rady využívat placených služeb institucí, které budou vybrány
ve výběrovém řízení, a po dohodě též neplacených služeb spolupracujících resortů, institucí, nevládních organizací
či samosprávy, a to v souladu s právními předpisy a předpisy Ministerstva vnitra.
(5) V případě potřeby mohou předsedové pracovních výborů Rady nebo pracovních skupin Rady zřídit sekretariát
pracovního výboru Rady nebo pracovní skupiny Rady, v jehož čele stojí tajemník pracovního výboru Rady
nebo pracovní skupiny Rady. Sekretariáty výborů a pracovních skupin spolupracují se společným sekretariátem rad
vlády.
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Článek 11
Externí spolupracovníci
(1) Rada může požádat, po předchozím projednání s příslušným resortem, o spolupráci zaměstnance státní správy,
kteří nejsou členy Rady, případně externí odborníky (dále jen „experti”).
(2) Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jednání Rady ad hoc jako hosté k určité problematice
nebo spolupracovníci ve výborech Rady a pracovních skupinách Rady.
Článek 12
Náklady na činnost a odměny
(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva vnitra. Náklady spojené s činností výborů Rady
a pracovních skupin Rady včetně sekretariátu a výborů Rady nese resort nebo instituce, jejíž zástupce předsedá
příslušnému výboru Rady nebo pracovní skupině Rady; v odůvodněných případech může rozhodnout předseda
Rady jinak.
(2) Zasedání a jednání Rady se konají zpravidla v zařízeních Ministerstva vnitra.
(3) Zasedání a jednání výborů Rady a pracovních skupin Rady se konají zpravidla v zařízeních resortu nebo instituce, jejíž
zástupce předsedá příslušnému výboru Rady nebo pracovní skupině Rady.
(4) Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s činností Rady,
výborů Rady nebo pracovních skupin Rady v souladu s příslušnými právními předpisy. Pracovní cesty hrazené
z nákladů na činnost Rady schvaluje předseda Rady.
(5) Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce.
(6) Členům Rady, kteří nejsou zaměstnanci veřejné správy, přísluší odměna za práci, kterou pro Radu prokazatelně
vykonávají na základě objednávky (tedy jako službu) nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní
poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Výši odměny navrhuje a schvaluje předseda Rady
v souladu s právními předpisy a předpisy Ministerstva vnitra.
(7) Na návrh tajemníka Rady nebo předsedy Rady může být přiznána náhrada cestovních výdajů nebo odměna
za vykonanou práci i expertovi, který s Radou spolupracuje. Pro tyto náhrady a odměny platí stejný postup
jako pro členy Rady.
Článek 13
Jednací řád Rady
(1) Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady, případně jednání výborů Rady a pracovních skupin Rady. Jednací řád
Rady, jeho změny a doplňky schvaluje Rada.
(2) Rada hlasuje prostou většinou přítomných členů, nestanoví-li jednací řád Rady v případech hodných zvláštního zřetele
hlasování kvalifikovanou většinou. Hlasování Rady per rollam je přípustné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina
členů Rady. Podrobnosti o hlasování a organizaci jednání Rady stanovuje Jednací řád Rady.
(3) Výbory Rady a pracovní skupiny Rady jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. V případě potřeby
se na rozhodování přiměřeně použijí ustanovení jednacího řádu Rady.
(4) V odůvodněných případech mohou mít výbory Rady a pracovní skupiny Rady samostatný jednací řád. Jednací řády
pracovních výborů Rady a pracovních skupin Rady nesmí být v rozporu s jednacím řádem Rady.
Článek 13a
Spolupráce s Radou vlády pro veřejnou správu
(1) Rada spolupracuje s Radou vlády pro veřejnou správu při realizaci úkolů v oblasti veřejné správy v souladu
se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014-2020 a při plnění navazujících
a obdobných úkolů v oblasti veřejné správy.
(2) Smyslem spolupráce obou rad je zajištění koncensu při realizaci opatření implementovaných v oblasti veřejné správy.
(3) Pro zajištění spolupráce je zřízen společný sekretariát obou ras a Společný řídicí výbor pro eGovernmentu a služby
informační společnosti ve veřejné správě.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 17. listopadu 2015.
(2) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.
(3) Statut je přístupný v elektronické podobě na internetové stránce Ministerstva vnitra a v jeho sídle. Na internetové
stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.
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Informace o vzniku nových obcí oddělením od vojenských újezdů
Dle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), dojde od 1. 1. 2016 ke vzniku šesti nových
obcí (z vojenského újezdu Boletice obec Polná na Šumavě, z vojenského újezdu Hradiště obce Bražec a Doupovské
Hradiště, z vojenského újezdu Libavá obce Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou).
V obcích budou od 1. 1. 2016 působit správci obcí jmenovaní dle ustanovení § 98 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z řad pracovníků odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra, a to až do ustavení nových obecních orgánů.
Volby do zastupitelstev nově vzniklých obcí se uskuteční dne 16. 1. 2016.
Přenesenou působnost pro nově vzniklé obce vykonává dle ustanovení § 12 odst. 7 zákona o hranicích vojenských
újezdů do 30. 6. 2016 příslušný pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklé obce patří (viz níže).
Bližší údaje o nových obcích:
1. Polná na Šumavě (Jihočeský kraj)
- IČ: 4498356
- sídlo: Polná na Šumavě 204, 382 29 Polná na Šumavě,
- výkon přenesené působnosti za obec: Městský úřad Český Krumlov
2. Bražec (Karlovarský kraj)
- IČ: 4498682
- sídlo: Bražec 37, 364 71 Bražec,
- výkon přenesené působnosti za obec: Magistrát města Karlovy Vary
3. Doupovské Hradiště (Karlovarský kraj)
- IČ: 4498691
- sídlo: Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště,
- výkon přenesené působnosti za obec: Městský úřad Ostrov
4. Město Libavá (Olomoucký kraj)
- IČ: 4498704
- sídlo: Berounská 41, 783 07 Město Libavá
- výkon přenesené působnosti za obec: Městský úřad Šternberk
5. Kozlov (Olomoucký kraj)
- IČ: 4521811
- sídlo: Kozlov 1020, 783 57 Kozlov,
- výkon přenesené působnosti za obec: Magistrát města Olomouce
6. Luboměř pod Strážnou (Olomoucký kraj)
- IČ: 4498712
- sídlo: Luboměř pod Strážnou 1364, 753 62 Luboměř pod Strážnou,
- výkon přenesené působnosti za obec: Městský úřad Hranice
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Informace k seznamu vzdělávacích institucí
Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. o) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje každoročně seznam
vzdělávacích institucí, které mají platnou akreditaci dle tohoto zákona.
Seznam akreditovaných vzdělávacích institucí je přístupný na webových stránkách Ministerstva vnitra na http://www.
mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
v odstavci „Databáze“ a čtvrtletně se aktualizuje.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby:
Ministerstvo vnitra sděluje, že se vyhlašuje ztráta
a neplatnost těchto úředních razítek:
Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním
znakem a textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 2861
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem
dne 26. srpna 2015 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Kulatého razítka o průměru 36 mm s malým státním
znakem a textem:
POLICIE ČR – KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
ev. č. 79
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem
dne 15. října 2015 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním
znakem a textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 860
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem
dne 2. října 2015 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním
znakem a textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 1634
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem
dne 1. září 2015 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.

Hranatého razítka o rozměrech 3,5 x 1,7 cm s textem:
OBEC VENDOLÍ
IČO: 277541
596 14 VENDOLÍ
okres Svitavy
Razítko je postrádáno ode dne 17. září 2015.
Hranatého razítka o rozměrech 4 x 1,5 cm s textem:
Město Františkovy Lázně
351 01 Františkovy Lázně
DIČ CZ00253936
s rozlišovacím číslem 2 (v kroužku)
Ztráta razítka zjištěna dne 9. listopadu 2015.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke zrušení těchto
razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 4,8 x 1,8 cm s textem
Městský úřad v Říčanech
sportovní hala
Škroupova 1490
251 01 ŘÍČANY -1Hranatého razítka o rozměrech 4,8 x 1,8 cm s textem
Městský úřad v Říčanech
útvar interního auditu
Olivova 1800/2
251 01 ŘÍČANY -1-

Jiná:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
razítek:
Podlouhlého razítka o rozměrech 4,7 x 1,8 cm s textem:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě služebního
průkazu:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SOJOVICE
okres Mladá Boleslav
tel.: 326 921 150, IČO: 75031361

Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno Bc. Lenka
Štychová, evidenční číslo průkazu 001462. Rozměr průkazu
je 6,8 x 9,8 cm.

Ke ztrátě razítka došlo ode dne 17. srpna 2015.

Ke ztrátě došlo dne 19. listopadu 2015.
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