
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
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

             Vláda

             I. zřizuje Radu vlády pro veřejnou správu jako odborný poradní  orgán vlády pro 
oblast veřejné správy;

            II. schvaluje 

                1. Strategický  rámec  rozvoje  veřejné  správy  České  republiky  pro  období 
2014 - 2020, obsažený v části III materiálu č.j. 930/14 (dále jen „Strategický rámec“),

                2. Statut Rady vlády pro veřejnou správu, uvedený v příloze tohoto usnesení;

           III. ukládá

                1. ministru vnitra 

                   a) předložit vládě 

                       aa) do 31. prosince 2014 Implementační plány Strategického rámce,

                       ab) do 31. prosince 2014  návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, jímž bude upravena koordinační a koncepční úloha Ministerstva 
vnitra pro celou veřejnou správu,

                      ac) do  31.  března  2016  a  následně  každý  druhý  kalendářní  rok  ke  dni 
31. března zprávu o vyhodnocení plnění Strategického rámce,

                      ad) do  30.  června  2016  revizi  Strategického  rámce  v závislosti  na  zhod- 
nocení  realizace  Strategie  realizace  Smart  Administration  v  období  2007–2015  a  dalších 
podkladových materiálů v oblasti veřejné správy,

                      ae) do  30.  června  2020  návrh  na  aktualizaci  Strategického  rámce  nebo 
návrh nové strategie v oblasti veřejné správy pro další období,



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

                2. členům  vlády  a  vedoucím  ostatních  ústředních  správních  úřadů  poskytnout 
ministru  vnitra  součinnost  ke  splnění  úkolu  uvedeného v bodě III/1a)  aa)  a  jmenovat  do 
10. září 2014 zástupce za jím řízené ministerstvo nebo ústřední správní úřad,

                3. členům  vlády  předkládat  vládě  návrhy  legislativních  opatření  měnících 
organizaci veřejné správy v území a řešit v případě nezbytné potřeby aktuální problémy na 
svěřeném  úseku  předložením  návrhu  legislativních  opatření  zasahujících  do  stávající 
organizace veřejné správy v území pouze se stanoviskem Ministerstva vnitra;

           IV. zrušuje

                1. Grémium pro veřejnou správu,

                2. body I až III usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927, k uplatnění Obecných 
zásad  pro hodnocení  dopadu regulace  (RIA) a  o  zřízení  Grémia  pro  regulační  reformu a 
efektivní veřejnou správu,

                3. usnesení vlády ze dne 7. prosince 2011 č. 902, o změně usnesení vlády ze dne 
22. srpna 2007 č. 927, k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a 
o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu,

                4. bod II/1b usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 924.

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,
primátor hlavního města Prahy
primátoři statutárních měst
starostové měst a obcí

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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