USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. srpna 2015 č. 654
o doplnění a aktualizaci Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014 - 2020

Vláda
I.

schvaluje

1. doplnění a aktualizaci Implementačních plánů obsažené v části III materiálu čj. 962/15
včetně karet projektových okruhů Implementačního plánu č. 3 Strategického rámce
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020,
2. změnu systemizace Ministerstva vnitra tak, že se systemizace Ministerstva vnitra,
schválená usnesením vlády ze dne 15. července 2015 č. 465 ve znění usnesení vlády ze
dne 13. července 2015 č. 574 mění v souladu s ustanovením § 18 a §17 odst. 2 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že změna
spočívá:
a) v navýšení 50 systemizovaných služebních míst ke dni 1. 9. 2015 s trváním do
31. 12. 2020 pro personální zajištění projektu „Implementační jednotka Strategického
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020“,
b) v navýšení 38 systemizovaných služebních míst ke dni 1. 12. 2015 s trváním do
31. 12. 2020 pro personální zajištění projektu „Kompetenční centrum metodického,
procesního a projektového řízení MVČR II“,
c) v navýšení objemu finančních prostředků na platy státních zaměstnanců o podíl
spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie v souvislosti s navýšením systemizovaných
míst pro rok 2015 ve výši 6.628.966 Kč;
II. bere na vědomí
1. seznam projektů ke kartám projektových okruhů IP 3 jako přílohy karet projektových
okruhů,
2.

přehled projektových záměrů pro Implementační plány č. 1, 2 a 4 a informaci
k možnostem financování projektů v rámci Implementačních plánů 1, 2, 3 a 4
z Evropských strukturálních a investičních fondů uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;

III. ukládá
1.

členům vlády v případě implementačního plánu pro strategický cíl č. 3 postupovat
v souladu s kartami projektových okruhů,

2.

ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a
orgány obcí;
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IV. 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:
1. v části III bodu 1 písm. ac) nahrazuje slova „31. března“ slovy „30. června“;
2. v části III bodu 1 písm. ad) nahrazuje slova „30. června“ slovy „30. listopadu“.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ústředních správních úřadů podřízených vládě
Na vědomí:
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
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

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

