CACIO Sekce veřejné správy – základní organizační pravidla
Preambule
Při správě a rozvoji ICT ve veřejné správě ČR platí odlišné podmínky než v soukromé sféře. Pro efektivnější
prosazování základního poslání CACIO ve veřejné sféře bylo dne 7. 5. 2015 podepsáno Memorandum
o spolupráci mezi Radou vlády pro informační společnost (dále též RVIS) zastoupené JUDr. Jaroslavem
Strouhalem, náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií a spolkem
CACIO.
S cílem uvést toto Memorandum v život a umožnit vzájemnou výměnu informací manažerů ICT ve veřejné
správě byla založena v rámci CACIO Sekce veřejné správy, která v organizační struktuře CACIO působí jako
samostatná odborná sekce. Sekci a pravidelná zasedání vede člen řídícího výboru CACIO, jmenovaný řídícím
výborem na základě projednání s náměstkem ministra vnitra, dále jen „vedoucí sekce“. V případě přítomnosti
náměstka ministra vnitra vede jednání náměstek osobně.

Cíl
Cílem Sekce veřejné správy je naplňovat společné cíle CACIO a RVIS, tj. zejména podpora rozvoje ICT a
koordinace aktivit ve veřejné správě, sdílení informací a prosazování eGovernmentu v ČR.

Záměr a metody
Utřídit si vzájemně poznatky a zkušenosti tak, aby vznikl nový pohled (nadhled) na aktuální IT problematiku,
využitelný prakticky pro činnost a spolupráci zejména manažerů informačních technologií (CIO). Metodou je
diskuse nad připravenými podklady a vzájemné sdílení názorů.

Principy





Vytvořit platformu pro koordinaci a sladění společných názorů, v neformální atmosféře řešit aktuální
otázky (např. dopracování/podpora implementace Národního architektonického rámce apod.);
Vytvořit prostor pro diskuzi a případně neformální podporu pro iniciativy státní správy resp. Rady
vlády pro informační společnost v oblasti eGovernmentu ve formě přátelsky oponentní skupiny;
Důsledně prosazovat produktově a platformově nezávislý odborný pohled;
V souladu s etickým kodexem CACIO, který lze nalézt na stránkách spolku www.cacio.cz v sekci „O
nás“, nelze při jednáních propagovat, případně prosazovat jakékoliv zájmy ICT firem, ale výlučně
zájmy a potřeby CIO a dalších IT profesionálů veřejné správy.

Regule a pravidla fungování








Sekce je tvořena zejména vedoucími manažery ICT ústředních orgánů státní správy (jak ministerstev,
tak i ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády) a dalších organizací státní správy
popř. veřejné správy.
Jednání svolává vedoucí sekce zpravidla jednou měsíčně. V případě potřeby je možno svolat
mimořádné jednání na základě žádosti některého člena.
Na aktuálním jednání se rámcově dohodnou náměty, místo a datum příštího jednání.
Jednání jsou neveřejná (v případě, že nebude vzhledem k aktuálnosti tématu rozhodnuto jinak).
Jednání vždy probíhají v organizaci některého člena sekce – ten zajistí místnost a součástí jednání bude
i představení vlastní organizace a činnosti.
K jednání lze přizvat hosty, na doporučení či na pozvání některého člena. Tato účast podléhá schválení
členů sekce.
Na web CACIO jsou umisťovány informace o plánovaném jednání sekce, programu a následně i
dodány fotografie z jednání. Obsah jednání se neuveřejňuje, pouze v případě, že probírané dokumenty
jsou veřejné, nebo členové sekce odsouhlasí jejich zveřejnění.

