
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 

 
k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií  

služeb veřejné správy 
 

Vláda 

I. schvaluje  

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; 

II. ukládá  

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, 
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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. doporučuje prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, hejtmanům, primátorům 
statutárních měst a starostům obcí zajistit dodržování postupů vyplývajících ze 
Základních zásad; 

IV. mění 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 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 
 


