USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. října 2018 č. 629
k programu „Digitální Česko“ a návrhu změn Statutu Rady vlády
pro informační společnost
Vláda
I.

schvaluje dokumenty obsažené v části III materiálu čj. 820/18;

1. Úvodní dokument „Digitální Česko“,
2. Česko v digitální Evropě,
3. Informační koncepce České republiky - koncepce vytvořená na základě zmocnění podle
§ 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů, stanovující cíle České republiky v oblasti informačních systémů
veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování
informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let,
4. Digitální ekonomika a společnost – koncepce, která navazuje a rozvíjí Akční plán pro
Společnost 4.0,
5. Změny Statutu Rady vlády pro informační společnost;
II. ukládá
1.

ministru vnitra

a) zajistit prostřednictvím zmocněnce pro IT a digitalizaci a Rady vlády pro informační
společnost naplňování cílů stanovených dokumenty „Digitální Česko“,
b) zajistit uveřejnění úplného znění Statutu Rady vlády pro informační společnost
na internetových stránkách Ministerstva vnitra,
c) předkládat vládě vždy ke dni 31. prosince každého kalendářního roku ve spolupráci
s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci prostřednictvím Rady vlády
pro informační společnost zprávu o plnění programu „Digitální Česko“,
d) předložit návrhy implementačních plánů k programu „Digitální Česko“ ke schválení
vládou nejpozději do 10. prosince 2018,
e) zajistit vydání a uveřejnění na internetových stránkách Ministerstva vnitra dokumentů
k Informační koncepci ČR do konce září 2019, a to Metody řízení ICT veřejné správy ČR,
Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec, Národní architektonický
plán,

f)

zajistit vydání a uveřejnění na internetových stránkách Ministerstva vnitra dokumentu
Metodika řízení programu „Digitální Česko“ do konce října 2018;

2. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem vnitra prostřednictvím vládního
zmocněnce pro IT a digitalizaci a Radou vlády pro informační společnost provést analýzu
strategických materiálů, které se týkají digitalizace a posléze navrhnout jejich začlenění
do implementačních plánů programu „Digitální Česko“, případně navrhnout jejich zrušení
následným usnesením, s kontrolním termínem do konce roku 2018 a finálním termínem
do 31. března 2019;
3. členům vlády
a)

harmonizovat informační koncepce jednotlivých orgánů veřejné správy v jejich
resortech s Informační koncepcí ČR a následnými dokumenty,

b)

spolupracovat s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci
pro informační společnost na přípravě implementačních plánů,

c)

poskytnout na nezbytně nutnou dobu do kteréhokoli z orgánů Rady vlády
pro informační společnost kvalifikované odborníky, které si Rada pro naplnění svých
cílů od jimi řízených organizací vyžádá, pokud jimi disponují a lze je s ohledem na
plnění jiných aktuálních a dlouhodobých úkolů resortu uvolnit,

d)

spolupracovat na koordinaci online služeb, aktualizaci stávajícího způsobu řízení
sdílených služeb státu,

e)

aktivně spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj a ministrem vnitra na úkolu
provedení analýzy strategických materiálů, týkajících se digitalizace tak, aby byly
dodrženy všechny související termíny tohoto úkolu;

a

Radou

vlády

III. mění
1. usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889, k dalšímu rozvoji informačních
a komunikačních technologií služeb veřejné správy tak, že se zrušuje
a) bod I/1 tohoto usnesení
b) bod II/1a tohoto usnesení,
c) bod II/3 tohoto usnesení
2. usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, o zřízení Rady vlády pro informační
společnost, ve znění ze dne 14. února 2018 č. 110, tak, že se zrušuje bod II/1 uvedeného
usnesení,
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3. usnesení vlády ze dne 15. února 2017 č. 119, k dokumentu Aliance Společnost 4.0
v části I tak, že mění strukturu Aliance Společnost 4.0 podle III. pilíře programu „Digitální
Česko“ s názvem Digitální ekonomika a společnost.
Provedou:
členové vlády

Na vědomí:
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
prezident Hospodářské komory České republiky,
prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
prezident České asociace elektronických komunikací,
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů,
předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj,
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků,
členové Rady hospodářské a sociální dohody,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
hejtmani,
primátoři statutárních měst

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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