
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. ledna 2015 č. 21

k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro 
období 2014 - 2020, změně Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro 

období 2014 - 2020 a o změně Statutu Rady vlády pro veřejnou správu 
a Statutu Rady vlády pro informační společnost

             Vláda

             I. schvaluje

                1. Implementační  plány  Strategického  rámce  rozvoje  veřejné  správy  České 
republiky pro období 2014-2020 (dále jen „Implementační plány“), podle návrhu obsaženého 
v části III materiálu č.j. 1578/14,

                2. změnu Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 
2014 - 2020, obsaženou v příloze č. 2 části III materiálu č.j. 1578/14,

                3. změnu Statutu Rady vlády pro veřejnou správu obsaženou v příloze č. 1 tohoto 
usnesení,

                4. změnu Statutu Rady vlády pro informační společnost obsaženou v příloze č. 2 
tohoto usnesení,

                5. Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy obsažený v příloze č. 4 části 
III materiálu č.j. 1578/14;

            II. ukládá

                1. ministru vnitra 

                    a) koordinovat realizaci Implementačních plánů,

                    b) stanovit  závazné  postupy  pro  koordinaci  projektů  realizovaných  v  rámci 
strategického cíle  3 Zvýšení  dostupnosti  a transparentnosti  veřejné správy prostřednictvím 
nástrojů eGovernmentu a projektů Smart Administration a předložit je vládě pro informaci, 
postupovat při realizaci projektů v souladu s usneseními vlády ze dne 14. května 2008 č. 536, 
ze  dne  9.  července  2008 č.  854 a  ze  dne  14.  prosince  2011 č.  924 a  předložit  je  vládě 
ke schválení do 31. března 2015,



                    c) předložit vládě ke schválení Seznam záměrů strategických projektů v oblasti 
veřejné správy a informační společnosti do 31. března 2015 včetně projektů zamýšlených pro 
čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020,

                    d) předkládat  vládě  informaci  o  realizaci  Implementačních  plánů  vždy 
k 30. červnu kalendářního roku, počínaje 30. červnem 2016,

                    e) pro účely efektivní koordinace rozvoje veřejné správy a čerpání z Evropských 
strukturálních  a  investičních  fondů  a  jiných  finančních  mechanismů  Evropské  unie 
v programovém  období  2014  -  2020  zajišťovat  komunikaci  v  rámci  nastaveného 
koordinačního mechanismu pro oblast veřejné správy podle přílohy č. 4 části III materiálu 
č.j. 1578/14,

                    f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány 
obcí,

                2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

                    a) plnit Implementační plány v termínech v nich uvedených,

                    b) poskytnout  ministru  vnitra  součinnost  nutnou  ke  splnění  úkolů  uvedených 
v bodě  II/1a-e  tohoto  usnesení  a  za  tímto  účelem  uvolňovat  odborníky  za  jimi  řízená 
ministerstva  nebo  ústřední  správní  úřady  do  realizačních  týmů  a  do  Společného  řídicího 
výboru;

           III. mění 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 zrušuje bod III/1a,ab. 

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

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 Sobotka, v. r. 
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