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Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy1
Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem zajistit efektivní
koordinaci implementovaných opatření v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014 - 2020.
Jedním ze zdrojů financování v programovém období 2014 – 2020 budou i Evropské
strukturální a investiční fondy (ESIF), zahrnující zejména Operační program Zaměstnanost
(OPZ), respektive jeho prioritní osu č. 4 Efektivní veřejná správa (TC 11 ESF) a dále
Integrovaný regionální operační program (IROP), respektive specifický cíl 3.2. Zvyšování
efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
ICT (TC 2) a 3.3. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Koordinační mechanismus bude nastaven ve dvou rovinách:



koordinace na nadresortní, strategické úrovni - prostřednictvím Rady vlády pro veřejnou
správu a Rady vlády pro informační společnost
koordinace na úrovni implementace programů - implementační struktura OPZ a IROP

1) Koordinace na nadresortní, strategické úrovni – Rada vlády pro veřejnou
správu a Rada vlády pro informační společnost
Smyslem zapojení obou Rad do implementace programového období 2014 – 2020 je
zajištění konsensu na národní úrovni na realizaci opatření implementovaných v oblasti
veřejné správy a její elektronizace (financované i z ESIF).
Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS)





vznikla současně se schválením Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014 – 2020 (SRR VS) dne 27. srpna 2014 (UV 680/2014)
jsou v ní zastoupeny jak resorty, tak zástupci samospráv, a to i na úrovni řídících
výborů (složení RVVS i řídicích výborů je definováno ve statutu)
veškeré zápisy z RVVS a jejích řídicích výborů, včetně statutu a jednacího řádu,
seznamu členů, zápisů apod. jsou k dispozici na webových stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
řídicí výbory RVVS slouží jako pracovní platformy k podpoře aktivit RVVS

RVVS zejména:



projednává2 opatření potřebná k implementaci strategií v oblasti veřejné správy,
zejména SRR VS, mimo té části, která se zabývá rozvojem eGovernmentu;
projednává harmonogramy výzev a výzvy3 pro oblast veřejné správy, výzvy
zaměřené na efektivní veřejnou správu, eGovernment a ICT (včetně projektů
financovaných z rozpočtu, a to po předložení studie proveditelnosti či projektového
záměru vč. cost-benefit analýzy a souhlasném stanovisku útvaru hlavního architekta
eGovernmentu MV) a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního
významu4, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních
mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu České

1

Jedná se o aktualizovaný popis koordinačního mechanismu pro oblast veřejné správy. Potřeba aktualizace
koordinačního mechanismu vyvstala v reakci na aktualizaci statutů Rady vlády pro veřejnou správu a Rady vlády
pro informační společnost. Aktualizace obou statutů byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 5. prosince 2016
č. 1088. Od tohoto data je zároveň platný také tento aktualizovaný koordinační mechanismus.
2
V tomto ohledu přijímá usnesení, pověřuje dané resorty plněním úkolů apod.
3
Posuzuje jejich obecné zaměření.
4
Ve smyslu doporučení či nedoporučení.
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republiky v souladu s naplňováním základních platných strategických materiálů
v oblasti veřejné správy.
Rada vlády pro informační společnost (RVIS)





vznikla dne 24. listopadu 2014 (UV 961/2014)
jsou v ní zastoupeny resorty, další ústřední orgány státní správy, digitální šampion
a na úrovni pracovních výborů zástupci krajů a samospráv (složení Rady i
pracovních výborů je definováno ve statutu)
zejména za účelem řízení aktivit mezi zasedáními Rady a také stanovování
strategické orientace činnosti Rady je zřízeno předsednictvo RVIS
veškeré zápisy z jednání RVIS a předsednictva RVIS jsou k dispozici na webových
stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx , a to
včetně statutu a jednacího řádu, výročních zpráv apod.

RVIS přímo nebo prostřednictvím svých výborů zejména:





koordinuje implementaci strategií v oblasti informační společnosti, zejména Strategie
„Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (dále jen „Strategie Smart
Administration“) a s nimi související projekty směřující k zefektivnění fungování
veřejné správy:
koordinuje práce týkající se elektronizace veřejné správy na základě strategického
dokumentu pro rozvoj veřejné správy a eGovernmentu na národní úrovni – SRR VS;
projednává programy, harmonogramy výzev a výzvy pro oblast eGovernmentu a ICT
a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního významu, které jsou
spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních mechanismů EU, a to
zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu ČR v souladu s naplňováním
základních platných strategických materiálů ICT. Dále se může vyjádřit k projektům
financovaným z rozpočtu, a to po předložení předběžné studie proveditelnosti vč.
analýzy přínosů a nákladů (CBA) a souhlasném stanovisku odboru Hlavního
architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra.

RVVS a RVIS mají jeden společný Řídicí výbor pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě, který slouží k zajišťování propojenosti a přenosu
informací mezi RVVS a RVIS. Zároveň se setkávají na ad hoc společných jednáních.
Tato opatření zajišťují efektivní spolupráci a výměnu informací zejména v oblasti
elektronizace veřejné správy.
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Schéma výše znázorňuje obě Rady včetně jejich stálých řídicích/pracovních výborů a jednoho
Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné
správě (předsedá MV). V rámci RVIS mohou být podle potřeby zřizovány dočasné pracovní
skupiny k řešení aktuálních úkolů v působnosti jednoho či více pracovních výborů, v rámci
RVVS mohou být zřizovány pracovní výbory v působnosti jednotlivých řídících výborů, které
mohou plnit uložené úkoly, připravovat podklady či projednávat návrhy dílčích a systémových
opatření.

2) Implementační úroveň koordinačního mechanismu ŘO OPZ - ŘO IROP VĚCNÝ GARANT
Tento mechanismus zajišťuje spolupráci věcně odborného resortu při implementaci
operačního programu - je popsán a nastaven programovým dokumentem OPZ a IROP
a je detailněji specifikován na úrovni bilaterálních dohod mezi odpovědnými resorty a
v rámci řídicí dokumentace operačních programů.
Spolupráce mezi ŘO OPZ a IROP
V rámci OPZ bylo ustaveno Programové partnerství na úrovni prioritních os
(formalizovaná platforma se statutem a jednacím řádem, která projednává mimo jiné texty
výzev a projektové záměry soutěžních projektů hodných zvláštního zřetele (tj. projektové
záměry, jejichž rozpočet je vyšší než 15 mil. Kč) a souhlasí či nesouhlasí s jejich
rozpracováním do formy plné žádosti o podporu. Ustavení a činnost programových
partnerství je popsána v Pracovním postupu 6. A Programová partnerství, který je součástí
řídicí dokumentace OPZ. Do programového partnerství byli přizváni relevantní stakeholdeři
včetně zástupců řídicích orgánů operačních programů s vazbami na OPZ, primárně IROP,
aby byla zajištěna úzká pracovní spolupráce a koordinace v oblasti intervencí obou OP do
veřejné správy. Obdobně je zástupce OPZ členem Monitorovacího výboru IROP.
4

Spolupráce ŘO s věcným garantem


Definováno v programových dokumentech OP a dále upřesněno v bilaterálních
dohodách a memorandech mezi ŘO a věcným garantem (zde MV)5



Mezi základní role věcného garanta patří:










podíl na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání a naplňování
monitorovacích indikátorů;
garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů podíl na
nastavení technických parametrů výzev
spolupráce při posuzování projektových záměrů;
účast ve výběrové komisi;
podíl na vyhodnocení výzev;
podíl na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na evaluacích OPZ;
spolupráce na monitorování OPZ;
členství v Monitorovacím výboru OPZ;
spolupráce při auditech.

5

U OPZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci Operačního programu
Zaměstnanost a stvrzeno podpisy obou ministrů Ing. Františkem Koníčkem a Ing. Martinem Pecinou, MBA v
listopadu 2013. Po schválení OPZ byla ministryní práce a sociálních věcí Mgr. Michaelou Marksovou a ministrem
vnitra Milanem Chovancem v srpnu 2015 podepsána Dohoda o spolupráci při realizaci Operačního programu
Zaměstnanost. Tato Dohoda byla aktualizována v březnu 2016.
U IROP nebylo podepsáno Memorandum, ale usnesením vlády ze dne 9. července 2014 došlo ke schválení
návrhu Dohody mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj o náplni činnosti věcného gestora při
realizaci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 a předmětným ministrům bylo
uloženo Dohodu podepsat po schválení IROP Evropskou komisí. Dohoda mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a
Ministerstvem vnitra o náplni činnosti věcného garanta při realizaci Integrovaného regionálního operačního
programu pro období 2014 - 2020 byla podepsána ministryní pro místní rozvoj dne 7. prosince 2015 a ministrem
vnitra dne 7. ledna 2016

5

Schéma výše znázorňuje zajištění komunikace mezi věcným garantem, řídícími orgány, Radami
vlády a dalšími subjekty a jejich zastřešení SRR VS. Znázornění je primárně na úrovni subjektů,
ne jejich vnitřní struktury.

Propojení strategické a implementační roviny – nastavení komunikace
 předseda RVVS a předseda RVIS je ministr vnitra
 věcným garantem pro oblast veřejné správy a její elektronizaci je MV pro oba OP
 Řídicí orgány, respektive resorty MMR a MPSV, jsou členy RVVS a RVIS
 Věcný garant komunikuje s oběma ŘO a naopak
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Rada vlády pro informační
společnost
(RVIS)

Nesoutěžní a soutěžní
výzvy (soulad se
Strategickým rámcem a
jeho IP)

Strategický rámec
rozvoje VS pro
období 2014 - 2020

Programové
partnerství k PO 4

Rada vlády pro veřejnou
správu
(RVVS)

Strategické nesoutěžní
výzvy (přímá vazba na
Strategický rámec a jeho
IP)

Věcný
garant

IROP
OP Z

Schéma výše naznačuje vazbu implementační úrovně - programového partnerství OPZ
(včetně role IROP – jako člena programového partnerství k PO4) na strategickou úroveň
(znázorněné oběma Radami ve vazbě na vyhlašování výzev. Šipky naznačují směr
komunikace.
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