Zápis č. 8/2017
ze zasedání Společného řídícího výboru
pro eGovernment a služby informační společnosti
ve veřejné správě dne 8. února 2017
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Jméno
Ing. Roman Vrba
Ing. Mgr. Andrea Balažková
David Šetina – v. z. Novák
Viktor Janáček
Mgr. Bohdan Urban
Mgr. Jiří Károly
Mgr. Markéta Kovandová
Ing. Jan Koudelka
Ing. Mgr. David Sláma
Mgr. Stanislav Pšenička
Ing. Helena Duffková
Mgr. Jiří Kárník
Ing. Štěpánka Cvejnová

Instituce
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo financí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

1) Zahájení jednání
Předseda Společného řídícího výboru, Ing. Roman Vrba, na úvod přivítal všechny přítomné
členy na osmém zasedání Společného řídícího výboru. Omluvil zrušení předchozích výborů
a stanovil četnost zasedání v roce 2017 tohoto výboru jedenkrát za 3 měsíce. Zároveň
konstatoval, že vzhledem k nízké účasti Společný řídící výbor není usnášeníschopný.

2) Výroční zpráva k Implementačnímu plánu 3
Předseda výboru k bodu předal slovo Mgr. Ing. Balažkové, vedoucí realizace IP 3. Mgr. Ing.
Balažková informovala, že se nyní zpracovávají podklady k Výroční zprávě za rok 2016. Tyto
podklady byly členům v předstihu též odeslány. Zmínila resort Ministerstva financí, kterému
se podařilo naplnit dva cíle z projektového okruhu (Zavedení EET u vybraných subjektů
a Zavedení kontrolního hlášení). U ostatních projektů docházelo spíše k přípravám
a podáváním záměrů, přičemž jejich realizace by měla nastat až v roce 2017. Upozornila,
že se jedná pouze o podklady, z nichž zpráva bude připravena a předložena ke schválení
cestou SŘV – RVIS a následně RVVS. Předseda poděkoval za podání informací a otevřel

diskuzi. Členové k zaslaným podkladům neměli připomínek. Po následné konzultaci
s tajemníky obou Rad došlo ke shodě, že podklady se mohou poskytnout na obě Rady vlády
(RVIS a RVVS), i když výbor není usnášeníschopný, neboť z těchto podkladů bude zpráva
teprve zpracována a následně dojde ke schvalování zprávy.

3) Dokument k problematice čerpání z dotačních titulů – zásadní aspekty
reagující na neuspokojivý stav při čerpání dotačních titulů
Předseda k dokumentu ve stručnosti dodal, že již byl projednán jak na RVIS,
tak na RVVS, následně byl diskutován opět na posledním zasedání tohoto výboru
(viz předchozí zápis č. 7). Na základě projednání Rad a diskuze na minulém zasedání výboru
byl vypracován nový dokument, který obsahuje reakce dotčených subjektů na dané aspekty.
Dokument byl vypracován společně se zástupci z RVIS tak z RVVS a bod týkající se státní
služby paní Ing. Cvejnovou. Dokument byl v předstihu zaslán k připomínkám či vyjádření,
v podstatě obsahuje odpovědi, kde jsou identifikovány příčiny, či popis daného stavu
vysvětlující nápravu či navrhují pomoc. Též Ministerstvo financí (MF) nabídlo možnost
uspořádání semináře k rozpočtování projektů/programů EU, kde by jejich pracovníci
napomohli vysvětlit problematiku rozpočtování projektů. Připomínky nebyly obdrženy žádné.
Jelikož SŘV není usnášeníschopný, dokument bude zaslán členům elektronicky k odsouhlasení
v tomto znění k předložení na RVIS a po té RVVS. Přítomní členové s tímto souhlasili.
Tajemník RVVS informoval, že dokument zařadí na RVVS až na následující zasedání
(na únorovém zasedání již nový bod zařazovat nebudou). Na zasedání RVIS bude podklad
předložen v březnu. Ing. Cvejnová dále doporučila k nabídce konání semináře z MF přizvat
paní ředitelku Mgr. Jirků z Ministerstva práce a sociálních věcí k vyjádření se k možnosti
zahajování projektů před podpisem smlouvy.

4) Využívání prvků procesního řízení a příprava zavedení standardů
pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA III)
K projektu PMA III podal informace Mgr. Jiří Kárník. Tento materiál byl schválen usnesením
vlády č. 14 ze dne 9. ledna 2017, vznikl na základě usnesení vlády České republiky ze dne
13. července 2015 č. 565 k prioritizaci agend a k dalšímu postupu procesního modelování
a standardizaci agend veřejné správy. Jeho základní struktura je rozdělena následovně:
a. Aktuálních cíle, aktivity a náklady projektu PMA 3; b. Klíčové vlivy, které mají významný
dopad na projekt PMA 3; c. Metodická a aplikační východiska pro další postup projektu PMA3;
d. Klíčové odborné oblasti, které musí projekt řešit; e. Aktualizovaný postup implementace
projektu. Projekt byl doporučen k financování 14. listopadu 2016, právní akt k němu vydán
30. ledna 2017 a konečná alokace cca 130 M Kč. Reálný start projektu je 1. dubna 2017 a první
vypisování služebních míst začne od 15. února 2017. K tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

5) Různé
Bod Různé nebyl využit.

6) Závěr
Další zasedání Společného řídícího výboru se bude konat 31. května 2017. Ing. Mgr. Sláma
informoval, že 1. - 2. června je pořádána v Brně konference veřejné správy a dává tímto
ke zvážení, zda výbor uspořádat tam. Členové se shodli, že vzhledem k programu konference
by bylo konání výboru časově náročné. Termín ponechán na 31. května 2017.

