Příloha 3 - Soubor indikátorů k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Číslo
Strategický /
indikátoru specifický cíl

Název cíle

Typ indikátoru

2.1.1

SpecC 2.1

výstup

2.1.2

SpecC 2.1

výstup

2.1.3

SpecC 2.1

2.1.4

Strategický cíl
2

výsledek

2.1.5

SpecC 2.1

výsledek

2.1 Harmonizace
administrativního členění
státu

výsledek

výstup

Název indikátoru

Definice indikátoru

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Rok dosažení
cílové hodnoty

Zdroj dat

-

ano

2016

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy administrativního členění státu.

-

ano

2018

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování,
schválení a implementace harmonizace
administrativního členění státu.

-

ano

2021

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: skladebnost
územních správních jednotek.

0

minimálně 30

2018

Závěrečná
Realizace pilotního projektu "Posilování administrativní
zpráva Projektu kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce".

kritérium ano/ne

-

ano

2021

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zvýšení
evaluační studie dostupnost veřejné správy v území. Bude
vyhodnoceno v rámci evaluační studie.

kritérium ano/ne

-

ano

2016

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy problematiky statutárních měst.

kritérium ano/ne

-

ano

2017

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování,
schválení a implementace úprav funkce územně
členěných měst.

Měrná jednotka

Zpracování analýzy zaměřené na problematiku
administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu
Zpracování analýzy
administrativního členění státu. Zpracování návrhu variant
kritérium ano/ne
administrativního členění státu řešení harmonizace administrativního členění státu, jejich
zhodnocení a identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant
na dotčené subjekty.
Výběr nejvhodnější varianty harmonizace administrativního
Harmonizace
členění státu, příprava vybrané varianty k implementaci a její
kritérium ano/ne
administrativního členění státu
implementace.
Zajištění jednoznačné
Bude zajištěna územní skladebnost, tj. území nižší územně
skladebnosti územních
správní jednotky nebude přesahovat hranice územně správní
kritérium ano/ne
jednotek v ČR
jednotky vyšší.
Navýšení institucionální
Jedná se o počet zapojených institucionálních struktur
kapacity pro výkon veřejné
meziobecní spolupráce (DSO apod.), které budou respektovat
správy v území na bázi
počet podpořených institucí
základních principy a limity pro budování struktur na posilování
podpory meziobecní
institucionální kapacity výkonu VS v území.
spolupráce
Zvýšení dostupnosti veřejné
správy v území

Zvýšení dostupnosti výkonu veřejné správy v území jejím
uživatelům (občanům, podnikatelům atd.).

Zpracování analýzy problematiky statutárních měst zaměřené
na (i) analýzu platné právní úpravy určování statutárních měst
Zpracování analýzy zaměřené a možností stanovit pevná kritéria pro získání statutu, (ii)
na problematiku statutárních analýzu platné právní úpravy faktického stavu územního
měst
členění statutárních měst v ČR a (iii) analýzu rozsahu svěřené
přenesené působnosti z hlediska platné právní úpravy i z
hlediska faktického stavu.
Zpracování návrhu variant řešení funkce územně členěných
měst, jejich zhodnocení a identifikace přínosů a dopadů
Úprava funkce územně
jednotlivých variant na dotčené subjekty. Následný výběr
členěných měst
nejvhodnější varianty, příprava vybrané varianty k
implementaci a její implementace.

Poznámka

2.2.1

SpecC 2.2

2.2.2

SpecC 2.2

2.2.3

SpecC 2.2

výstup

Nastavení kritérií pro vznik
nových statutárních měst

"Nastavením kritérií“ je myšleno nastavení podmínek, které
musí město splňovat, aby se mohlo stát statutárním městem.

kritérium ano/ne

-

ano

2018

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: nastavení
kritérií pro vznik statutárních měst.

2.2.4

SpecC 2.2

výsledek

Sjednocení rozsahu
přenesené působnosti v
územně členěných městech

Trvalá změna statutů územně členěných měst na základě
právní úpravy.

kritérium ano/ne

-

ano

2019

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: sjednocení
rozsahu přenesené působnosti v územně členěných
městech. Bude vyhodnoceno v rámci evaluační studie.

výstup

Analýzou je myšleno vypracování analýzy uzavírání
Zpracování analýzy
veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti
současných pravidel uzavírání obsahující podrobný popis současného stavu uzavírání VPS
kritérium ano/ne
veřejnoprávních smluv
včetně platné legislativní úpravy. Dokument zároveň zanalyzuje
potřebu meziobecní spolupráce.

-

ano

2016

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy současných pravidel uzavírání
veřejnoprávních smluv.

výstup

Optimalizace systému
veřejnoprávních smluv

Zpracování návrhu variant řešení optimalizace systému
veřejnoprávních smluv (pravidel pro jejich uzavírání), jejich
zhodnocení a identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant kritérium ano/ne
na dotčené subjekty. Následný výběr nejvhodnější varianty,
příprava vybrané varianty k implementaci a její implementace.

-

ano

2018

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování,
schválení a implementace úprav systému
veřejnoprávních smluv.

5784 smluv k
31.12.2012

Optimalizovaný
počet smluv
(při zachování
stejného rozsahu
sledování)

2019

MV

Indikátor bude vyhodnocen kvalitativně v rámci
evaluační studie, která posoudí realizované aktivity a
dosažené cíle v rámci specifického cíle 2.3, a to v
kontextu celkového vývoje veřejné správy a aktivit
jeho jednotlivých aktérů.

-

ano

2018

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: vytvoření a
fungování Registru veřejnoprávních smluv
obsahujícího všechny platné veřejnoprávní smlouvy.

2.3.1

2.3.2

2.2 Revize a úprava funkce
územně členěných měst

SpecC 2.3

SpecC 2.3

výstup

2.3 Optimalizace systému
veřejnoprávních smluv

2.3.3

SpecC 2.3

výsledek

Snížení počtu uzavřených
veřejnoprávních smluv na
výkon přenesené působnosti

2.3.4

SpecC 2.3

výsledek

Transparentnost fungujících
veřejnoprávních smluv z
pohledu občana

Optimalizace (snížení) celkového počtu platných a účinných
veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti
územními samosprávami. Cílem je racionalizace používání
institutu veřejnoprávních smluv (tj. zejména optimalizace počtu počet smluv
VPS ve stávajících oblastech / agendách a omezení
nadměrného / nepotřebného rozšíření VPS v nových oblastech
/ agendách).
Transparentností informací o uzavřených veřejnoprávních
smlouvách je myšlena veřejná dostupnost těchto informací
kritérium ano/ne
dálkovým přístupem na jednom místě, a to prostřednictvím
vytvořeného „Registru veřejnoprávních smluv“.

Příloha 3 - Soubor indikátorů k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Číslo
Strategický /
indikátoru specifický cíl

2.4.1

SpecC 2.4

2.4.2

SpecC 2.4

2.4.3

Název cíle

2.4 Úprava a optimalizace
systému financování
přeneseného výkonu státní
správy

SpecC 2.4

Typ indikátoru

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná jednotka

Zpracování analýzy zaměřené na současný systém financování
přeneseného výkonu státní správy, a to zejména na analýzu
skutečných nákladů na výkon přenesené působnosti na úrovni kritérium ano/ne
jednotlivých obcí, mezinárodní srovnání s vybranými zeměmi a
aplikaci meziobecní spolupráce v dané oblasti.

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Rok dosažení
cílové hodnoty

Zdroj dat

-

ano

2016

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy k financování přenesené působnosti.

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování,
schválení a implementace úprav systému financování
přenesené působnosti.

Poznámka

výstup

Zpracování analýzy k
financování přenesené
působnosti

výstup

Zpracování, schválení a
Zpracování variant řešení, hodnocení jejich nákladů, přínosů a
implementace úprav systému
dopadů a následný výběr nejvhodnější varianty; příprava
financování přenesené
vybrané varianty k implementaci a její implementace.
působnosti

kritérium ano/ne

-

ano

2018

MV

výsledek

Mírou pokrytí nákladů je myšlen podíl poskytnutých finančních
prostředků ke skutečně vynaloženým finančním prostředkům
na výkon přenesené působnosti územními samosprávami. K
Míra pokrytí nákladů na
měření indikátoru bude vybrán vzorek územních samospráv
výkonu přenesené působnosti
podle rozsahu přenesené působnosti, kterou vykonávají.
Zjištěné hodnoty budou průměrovány. Cílová hodnota je
stanovena na minimálně XX % pokrytí nákladů.

Podíl poskytnutých finančních
prostředků ke skutečně
vynaloženým finančním
prostředkům na výkon
přenesené působnosti (v %)

-

90%

2020

MV/MF

počet účastníků

-

2000

2016

Ministerstvo
spravedlnosti

Indikátor nastavený v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

-

ano

2016

Ministerstvo
spravedlnosti

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování a
schválení novely insolvenčního zákona.

315 (rok 2013)

236

2018

MF

Kvalifikací se rozumí vzdělávání členů orgánů a zaměstnanců
územních samospráv v oblasti finančního řízení.
2.5.1

výstup

SpecC 2.5
2.5 Snížení rizika platební
neschopnosti územní
samosprávy

Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své
účasti

2.5.2

SpecC 2.5

výsledek

Zpracování a schválení
novely insolvenčního zákona

2.5.3

SpecC 2.5

dopad

Snížení počtu obcí v platební
neschopnosti

Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního
prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci
dle předem nastavených standardů. „Po ukončení své účasti“
znamená od započetí své účasti do doby jeden měsíc po jejím
ukončení.

Provedení, projednání a schválení legislativních změn v
insolvenčním zákoně umožňující úpadek územních samospráv kritérium ano/ne
a stanovující způsob řešení úpadku.
počet obcí v platební
Celkový počet obcí v platební neschopnosti.
neschopnosti

