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Úvodní slovo ředitele odboru

Vážení,

kterou jsme připravili loni
v rámci oslav výročí 100 let
od vzniku Československa.

dostává se vám do rukou
informační přehled činností odboru
strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR za rok 2019.
V uplynulém roce se podařila celá řada aktivit.
Výrazným počinem bylo předložení návrhu
zákona o územně správním členění státu, který
byl v listopadu schválen Poslaneckou sněmovnou.
Dalším zásadním krokem bylo dokončení
koncepce rozvoje veřejné správy s všeříkajícím
názvem Klientsky orientovaná veřejná správa
2030 a její předložení vládě ČR. Za zmínku
na úvod určitě stojí také kontinuální posilování
adresnosti příspěvku na výkon státní správy pro
obce a zvyšování jeho celkového objemu.

Dále jsme pokračovali v analytických
činnostech a vypracovali celou řadu kvalitních
podkladů. Mezi mnohými lze zmínit analýzu voleb
do obecních zastupitelstev 2018 z pohledu
soutěživosti systému a struktury zastupitelů
v kontextu kategorií obcí, studii k možnostem
meziobecní spolupráce nebo velmi důslednou
dopadovou studii rekodifikace stavebního práva,
která poskytuje realističtější odhad dopadů, než
jaký udává původní zpráva RIA.
Rok 2019 hodnotím z hlediska práce odboru
pozitivně. Jedná se o práci celého kolektivu
kvalitních zaměstnanců, kteří se nebojí práce
a přicházejí se zajímavými nápady, za což jim patří
velké poděkování. Stejně jako dalším spolupracujícím
odborům
Ministerstva
vnitra,
partnerům z řad resortů či územních partnerů.
Bez této spolupráce by se tolik věcí nemuselo
podařit. Do příštího roku přeji všem mnoho sil
a úspěchů ve zlepšování stavu české veřejné
správy.

Úspěchem byl rovněž druhý ročník vzdělávacího
programu Zastupitel v kurzu, který zastupitelům
obcí nabízí profesionální rozšíření znalostí
zejména v problematice finančního řízení obcí
a jenž letos absolvovalo téměř 500 zastupitelů.
Z akcí pořádaných naším odborem se opět
vydařila celostátní konference Moderní veřejná
správa nebo motivační soutěž Přívětivý úřad.
Během roku jsme v krajích cestovali s putovní
výstavou 100 let proměn hranic našich regionů,

Ing. Mgr. David Sláma

3

Projekty rozvoje
veřejné správy
Realizujeme celou řadu projektů, jejichž společným jmenovatelem je rozvoj veřejné správy.
Naše projekty se soustředí na různě široké výseče této problematiky a hledí na ně odlišnou optikou.
Jejich společným jmenovatelem však je to, že jádro realizačního týmu těchto projektů jsou vždy
zaměstnanci našeho odboru a zároveň se ani jeden z projektů neobejde bez spolupráce s celou řadou
dalších subjektů – ať už jsou jimi jiné útvary ministerstva, nebo partneři z regionů, odborníci
z akademické sféry a nově také zahraniční organizace a vědci.

Implementační jednotka
Největším současným projektem je Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014–
2020 – tedy tzv. „Implementační jednotka“. Tento
projekt financovaný z Operačního programu
Zaměstnanost cílí na komplexní podporu
implementace
opatření
definovaných
ve
Strategickém rámci. Jinými slovy, prostřednictvím
tohoto projektu jsou na ministerstvu zajištěny
odborné kapacity (tj. zejména zaměstnanci, ale
také například pořizování analytických materiálů),
které tuto strategii uvádí v život.

Na počátku roku 2019 se podařilo finalizovat
a převzít výstupy projektu Zpracování analytických
podkladů vycházejících z implementačních plánů
Strategického rámce ČR pro období 2014–2020
také financovaného prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.
Šlo o kompletní sadu analytických materiálů, které
se do hloubky zabývaly vybranými oblastmi
veřejné správy. Tyto analýzy nejenže měly za cíl
doplnit některá „bílá místa“, jimž dosud nebyla
věnována podobně pečlivá pozornost a doplnit
tak základnu informací o veřejné správě, ale
především v těchto oblastech navrhnout i další
kroky jejich vývoje.

Jedná se o rozsáhlý projekt pokrývající
momentálně 9 útvarů na MV ČR, který bude
po letošním prodloužení trvat až do června 2023.
Jeho hlavními výstupy jsou analytické materiály,
návrhy změn zákonů, například o územně
správním členění státu, či podpora tvorby
elektronické sbírky zákonů a rozvoj problematiky
otevřených dat, ale také velmi populární školení
„Zastupitel v kurzu“. Podstatným krokem, který
v rámci tohoto projektu vzniknul, je pro rozvoj
veřejné správy bezesporu také nová koncepce
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

Poslední 3 analytické materiály se zaměřily
na otázky dostupnosti a územních aspektů
veřejné správy, dále na financování přeneseného
výkonu státní správy a na téma výkonu veřejné
správy ve statutárních městech a jejich
aglomeracích.
Veškeré shromážděné analytické materiály pro
nás budou klíčovým východiskem pro odpovědné
další nastavení veřejné správy.
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Projekty z Norských fondů
Během roku 2019 jsme připravili další dva nové
projekty, přičemž oba budou financované
prostřednictvím Fondů EHP a Norska (tzv. „Norské
fondy“) v rámci programu „Řádná správa věcí
veřejných“. Počítáme s tím, že oba projekty
začnou již v příštím roce a trvat budou nejdéle
do roku 2024. Specifický je u nich významný
mezinárodní aspekt, přičemž jde o aktivity, o něž
mají zájem i samotné donorské státy (tedy
Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

do budoucna jednotně nakládat. Zajímavostí je,
že do projektu budou zapojeni přední IT
a matematičtí odborníci z partnerského Norska.
Druhým projektem je Hodnocení výkonu veřejné
správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický
rozvoj z pohledu OECD. Tento projekt, jak jeho
název napovídá, využije ve velké míře znalostí
nadnárodní Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD), která připraví
publikaci „Vyhodnocení veřejné správy v České
republice“
(Public
Governance
Review).
Na základě expertního pohledu zvenčí bude
možné navrhnout zcela nezaujaté návrhy pro další
směřování veřejné správy s důrazem na její
služby. Aby však tyto návrhy nezůstaly jen
na papíře, bude se projekt věnovat i jejich
propagaci a další diskusi.

Prvním je projekt Zlepšování předpokladů pro
decentralizaci a dostupnost veřejné správy
v území, který se soustředí na uchopení a využití
inovativního prvku – dat mobilních operátorů –
ve prospěch veřejné správy a jejich uživatelů.
Jedná se především o postup, kdy budou
anonymizovaná data o charakteru dojížďky
obyvatel (respektive SIM karet) konfrontována
se sítí úřadů v území. Výstupy projektu nejen
že umožní mnohem lépe naplánovat rozmístění
úřadů, ale poskytnou i návod, jak s těmito daty

Projekt eMatrika
V neposlední řadě je třeba zmínit projekt
eMatrika, jehož přípravě jsme se věnovali
ve spolupráci s odborem všeobecné správy
a odborem Hlavního architekta eGovernmentu.
Jeho základním cílem je vybudování centrálního
informačního systému eMatrika, ve kterém
by byly vedeny údaje k matričním událostem,
ke kterým došlo na území Česka, a zároveň i ty,
které nastaly českým státním občanům v zahraničí
(tzv. zvláštní matrika). Během roku se nám
podařilo vypracovat vstupní analytický materiál,
na jehož základě vzniklo zadání projektu.

Byl zpracován také legislativní návrh podporující
digitalizaci matrik (zejména z pohledu formátu
a struktury dat) a také jsou již naplánovány další
navazující kroky na podporu tohoto projektu
a jeho realizace.
Přínosy spatřujeme zejména ve snížení zátěže
úřadů (méně opakovaných zápisů) i občanů
(možnost zajistit si matriční doklady či úkony
elektronicky bez nutnosti někam dojíždět) a také
pro stát ve významném zvýšení koordinace
a jednotnosti výkonu matriční činnosti.
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Konference
Moderní
veřejná
správa
4. ročník
3 sály
350 účastníků
60 řečníků
V květnu jsme organizovali 4. konferenci Moderní
veřejná správa. Tentokrát jsme všechny zájemce
o nové trendy ve veřejné správě přivítali
v Olomouci a přichystali jsme jim nabitý program.

různých metod kvality (normy ISO, CAF, místní
Agenda 21…). Slavnostní předávání cen jsme
pořádali v reprezentativních historických sálech
olomouckého Arcibiskupského paláce za účasti
arcibiskupa.

Během dvou dnů jsme z úst expertů z teorie
i praxe slyšeli o legislativních novinkách, které
čekali na zástupce obcí, kteří jsou nejčastějšími
návštěvníky naší konference. Na přetřes se
dostala témata digitalizace veřejné správy,
vzdělávání úředníků, řízení kvality, role metropolitních oblastí ve veřejné správě, nebo vize
úřadu 21. století.

Mezi celkově zajímavými řečníky lze vypíchnout
Ivana Bartoše, předsedu poslaneckého výboru
k veřejné správě, nebo senátorku Jitku Seitlovou,
která je členkou senátního výboru pro veřejnou
správu.
Konference přivítala také hosta ze zahraničí,
kterým byl Christian Rupp z European Joint
Innovation Lab, jenž přiblížil proces digitalizace
veřejné správy v Rakousku.

Součástí konference bylo jako již tradičně
předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu
ve veřejné správě. Ocenění si odneslo celkem
devět úřadů/obcí za zavedení a uplatňování

V roce 2020 budeme pořádat již pátý ročník.
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Přívětivý úřad
2019
V Olomouci jsme předali také ocenění Přívětivý úřad 2019 pro úřady s nejlepší kvalitou klientských
služeb.
Čtvrtého ročníku se dočkala také motivační soutěž
Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou
působností, kterou pořádáme od roku 2016.
Jejím cílem je ocenit nadstandardní přístup
v poskytování klientských služeb městskými
úřady, dále motivovat úřady k zvyšování kvality
služeb a sdílet dobrou praxi.

Součástí šíření dobré praxe je pravidelné vydávání
publikace příkladů dobré praxe, která nechyběla
ani letos. Sbírka představuje 20 příkladů praxe a je
ke stažení například na webových stránkách
Ministerstva vnitra.
V soutěži Přívětivý úřad letos zvítězil Městský úřad
Litoměřice s celou škálou kvalitních služeb,
důrazem na udržitelnost úřadu a péčí o své
zaměstnance. Na dalších místech skončily
Magistrát města Liberce a Městský úřad Žďár nad
Sázavou.

Soutěž je postavena na principu dobrovolnosti
a proto také oceňuje zejména služby poskytované
nad rámec zákona. Společným jmenovatelem je
úsilí o modernizaci veřejné správy a zlepšování
klientské zkušenosti občanů na úřadech.

146 obcí III. typu
64% účast
20 příkladů
dobré praxe
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8,2 mld.

Financování
veřejné správy

2016

8,9 mld.

2017

10,9 mld.
10,4 mld.
9,4 mld.

2018

2019

2020

Pod financování veřejné správy spadá nejen každoroční úkol spočívající v návrhu rozdělení příspěvku
na výkon státní správy, ale také tvorba koncepčních a metodických materiálů.
Takto vznikla například výkladová příručka pro obce, ve které se dozvíte, jak je příspěvek tvořen. Na ni
navazuje webová aplikace s názorným rozložením konkrétních částek pro každou obec. Tyto aktivity mají
za cíl přispět k obecnému povědomí o příspěvku na výkon státní správy a ukázat na důležitost spolupráce
územních samosprávných celků s centrálními úřady. Bez správných a včasných údajů by totiž nebylo
možné cílit finanční prostředky tam, kde jsou třeba.

Příspěvek na výkon státní správy
Pro rok 2020 se rozděluje mezi obce, kraje a hlavní
město Prahu částka 12,5 miliardy korun, to
znamená navýšení o 5 % oproti minulému období.
Příspěvek se nám také podařilo rozšířit o další
výkonové platby: nově se zavádí přímé
financování vydávání řidičských průkazů a došlo
nastavení nového způsobu rozdělení financí pro
matriční agendu. Ta je z jedné části placena podle
dosavadního principu počtu obyvatel ve správním
obvodu a ve druhé části podle počtu matričních

úkonů (narození, prohlášení o určení otcovství,
sňatek, registrované partnerství, úmrtí).
Pro kraje se podařilo vyjednat nad rámec
5% valorizace ještě dalších 105 milionů korun.
Ty budou sloužit jako kompenzace nízké míry
krytí, která se projevila po zavedení financování
na základě počtu adekvátních úvazků pro každý
kraj. Tento nový způsob financování krajů zvyšuje
míru krytí na 67,5 %.
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Ukázka pracovní verze
části webové aplikace
k příspěvku na výkon
státní správy

Webová aplikace k příspěvku
na výkon státní správy

Výkladová příručka pro obce
Po dokončení návrhu zákona o státním rozpočtu
na rok 2020 jsme začali pracovat na tvorbě
příručky, která detailně popisuje skladbu
příspěvku na výkon státní správy. Jsou v ní
obsaženy odpovědi na nejčastější otázky obcí,
například, jak se došlo k částce, kterou obec
dostává na jednotlivé agendy nebo jakou formou
a kdy jsou finance převáděny.

Orientaci v příspěvku na výkon státní správy
usnadní i nová webová aplikace. Dosud používaná
forma excelovské tabulky o cca 6250 řádcích
a několika desítkách sloupců, ve které již řadu let
zveřejňujeme podrobnou dekompozici příspěvku,
nyní doplňujeme o interaktivní aplikaci. Obce si
na webové stránce mohou zobrazit výši a složení
příspěvku bez složitého hledání. Vedle toho budou
pro danou obec k dispozici základní identifikační
údaje nebo počty úkonů ve sledovaných
agendách.

Příručka srozumitelnou formou představuje
jednotlivé správní role obcí a výkonově
financované agendy. U nich uvádí aktuální částky,
které stát hradí za vykonané úkony. Důležitým
bodem jsou harmonogramy sběru dat pro
sestavování návrhu státního rozpočtu, neboť
na jejich základě je obcím vypočten příspěvek
na výkon státní správy.

www.prispevekobce.cz
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Klientsky orientovaná veřejná
správa 2030
V průběhu roku 2019 jsme dokončili nový
strategický materiál rozvoje veřejné správy
s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa
2030. Dokument jsme připravili ve spolupráci se
všemi relevantními partnery, jako jsou např.
ostatní ministerstva nebo komunální svazy
s celostátní působností.

Téma elektronizace veřejné správy je v koncepci
obsaženo jen nepřímo, jelikož primárně je
předmětem souboru strategických materiálů
Digitální Česko, který byl vládou schválen
v minulém roce. Oba materiály však na sebe
navazují a doplňují se.
Koncepci budeme naplňovat prostřednictvím
celkem tří na sebe navazujících Akčních plánů
a vyžádá si prostředky v celkové výši cca 1,73 mld.
korun. Velká část těchto prostředků bude pokryta
z aktuálních evropských projektů Ministerstva
vnitra. O další finanční podpoře z fondů Evropské
unie programového období 2021+ Ministerstvo
vnitra jedná.

Z toho nejdůležitějšího, co koncepce přináší, lze
zmínit např. analýzu kompetencí resortů, která by
mohla vyústit v tvorbu nového kompetenčního
zákona, stejně jako podstatnou změnu výkonu
přenesené působnosti obcí, kterou by v budoucnu
měly vykonávat převážně obce druhého a třetího
typu. Klíčovým tématem je i rozvoj inovační
kultury ve veřejné správě či podpora analytické
činnosti napříč ústředními orgány státní správy.

Koncepci jsme předložili vládě ČR ke schválení
počátkem října tohoto roku.

Vize koncepce
V nadcházejících deseti
letech chceme dosáhnout
maximální míry orientace
veřejné správy na klienta/
občana.
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Metodika Easy-to-Read
O tom, že veřejná správa nemusí být komunikována jen občany proklínaným úředním jazykem plným
složitých termínů a žargonu, jsme se přesvědčili při zpracování Metodiky Easy-to-Read, jejíž součástí
je návod na psaní jasných a srozumitelných textů veřejné správy.
V roce 2019 jsme pokračovali v propagaci a osvětě
veřejné správy o nové Metodice Easy-to-read,
kterou jsme ve spolupráci s vybranými kolegy
z neziskových organizací zpracovali v roce 2018.
Metodika je návodnou pomůckou, která obsahuje
doporučení a tipy, jak může veřejná správa
komunikovat složité informace jednoduchým
způsobem.

informací, stejně jako několika praktickými
návody v jazyce easy-to-read. Ty mohou občané
využít při volbách do Senátu a do zastupitelstev
obcí a měst, dále při výměně občanského průkazu
či cestovního dokladu nebo při žádosti o nový
doklad.
Metodika byla dne 6. listopadu 2019 projednána
také na Vládním výboru pro zdravotně postižené
občany, který ji hodnotil velmi kladně. Usnesením
Výboru bylo Ministerstvo vnitra požádáno
o implementaci metodiky. Všem ministerstvům
a dalším orgánům veřejné správy bylo
doporučeno se s metodikou seznámit a v praxi ji
využívat.

Metodika přichází s pravidly pro tvorbu
zjednodušených a snadno čitelných informací pro
osoby se zdravotním postižením a pro osoby,
které jsou oslabené ve čtení a vnímání složitých
informací, jako jsou cizinci či senioři. Je doplněna
přehledným letákem, shrnujícím základní zásady
tvorby zjednodušených a snadno čitelných
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Vzdělávání:
Zastupitel
v kurzu
2. ročník
36 seminářů
470 absolventů
4 studijní materiály
Od ledna do června se konal již druhý ročník
našeho vzdělávacího programu pro zastupitele
obcí s názvem Zastupitel v kurzu. V něm jsme si
kladli za cíl seznámit zejména nové zastupitele
vzešlé z komunálních voleb z října 2018
s nástrahami a zákonitostmi výkonu funkce
zastupitele a správy obce (zejména v oblasti
finančního řízení).

Kurzy byly opět připraveny v moderní výukové
formě kombinace e-learningu a prezenčních
školení. Ta se konala v 8 krajských městech a byl
o ně velký zájem.

Z kurzů jsme během léta, ve spolupráci
s realizátorem kurzů, kterým je Institut pro
veřejnou správu Praha, sepsali doprovodné
studijní materiály, které jsou zveřejněné online
a jsou tak dostupné všem zájemcům z řad
zastupitelů i veřejnosti.

Celkem 470 zastupitelů absolvovalo celý
vzdělávací program, který se skládal ze čtyř kurzů:
1) Postavení zastupitelů ve veřejné správě,
2) Rozpočtové hospodaření a majetek obce,
3) Veřejné zakázky a 4) Dotační a investiční
management. Pro absolventy jsme připravili také
certifikáty.

V první polovině roku 2020 budeme pořádat již
třetí ročník.
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Vzdělávání:
Metodické a studijní
materiály
V rámci metodické a vzdělávací činnosti jsme vydali několik publikací.
Vedle studijních materiálů pro zastupitele obcí vzešlých ze Zastupitele
v kurzu šlo zejména o praktické příručky ve správních činnostech
určené úředníkům obcí. Příručky se věnovaly tématům veřejného
opatrovnictví, přezkumu hospodaření nebo přestupkům.
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Zákon o územně správním
členění státu
V listopadu 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona o územně správním členění
státu, který více sjednotí členění státu. Zásadním bodem je pojetí správního obvodu obce s rozšířenou
působností coby základní územní jednotky a zrušení starých krajů dle zákona z roku 1960.

Připravili jsme návrh zákona, který aktualizuje
a nahrazuje stávající právní úpravu, jež definuje
strukturu územně správního členění státu.

se zástupci obcí Turnovska a Libereckého kraje
ohledně řešení neskladebnosti SO ORP Turnov,
které se rozkládá ve 3 okresech. Výsledkem byla
dohoda o přípravě pozměňovacího návrhu
k zákonu, který umožní zachování současného
stavu čili neskladebnosti SO ORP a okresů v tomto
regionu. Neskladebnosti bude moci definovat
Ministerstvo vnitra pomocí vyhlášky.

Smyslem nového zákona je vytvořit jednotnou
a skladebnou správní strukturu státu, kde jsou
kraje a okresy definovány výčtem správních
obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP).
Samotné SO ORP jsou pak definovány výčtem obcí
prostřednictvím vyhlášky.

Vládní návrh zákona prošel v listopadu 2019
Poslaneckou sněmovnou a to včetně zmíněného
pozměňovacího návrhu. V případě schválení
zákona i Senátem nabyde účinnosti od 1. 1. 2021.

Vláda ČR na doporučení Rady vlády pro veřejnou
správu schválila na svém únorovém zasedání
návrh zákon a předložila
jej Parlamentu. Paralelně
se schvalovacím procesem
pokračovala
jednání

Řešení neskladebností
územně správního
členění státu
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Analytická činnost
Velmi důsledně podporujeme analytickou činnost. Tento apel na data a faktičnost nejvíce
uplatňujeme sami na sobě. Díky tomu je výsledkem řada významných analytických podkladů
napomáhajících odpovědnému nastavování veřejné správy a určení správného směru rozvoje.
Z letošních analýz, které vznikly přímo u nás, lze
zmínit například analýzu komunálních voleb 2018
z pohledu kandidátů a zvolených zastupitelů.

Dvojnásobek
kandidujících
oproti
počtu
dostupných mandátů se nenašel celkem ve 2842
obcích, u kterých tak lze rovněž pochybovat
o stupni reálné soutěživosti voleb. 2726 z nich má
přitom opět do 1000 obyvatel. V součtu se
problematika dotýká 3,5 milionu občanů. A počet
takových obcí navíc mezi volbami roste.

Analýza se věnuje složení kandidátů a zastupitelů
v kontextu různých velikostních kategorií obcí.
Odhalila řadu obecných rozdílů mezi zejména
nejmenšími obcemi a většími městy, kdy se
u nejmenších obcí ukazuje trend nižší kapacity
lidských zdrojů a zájmu o kandidování. Malé obce
tak často mají problém sestavit více než jednu
kandidátní listinu, čímž je snížena reálná
soutěživost voleb.

Velké rozdíly se ukázaly také v dalších oblastech.
Například v nejmenších obcích kandidují lidé často
v průměru s výrazně nižším stupněm
dokončeného vzdělání, s méně zkušenostmi se
správou obce a zejména z dělnických profesí.
Kandidují také častěji jako nezávislí kandidáti,
kteří tak postrádají odborné zázemí organizace
politické strany či hnutí.

V celkem 881 obcích byl v komunálních volbách
roku 2018 počet kandidátu roven nebo menší
počtu dostupných mandátů. Všichni kandidující
tak byli zvoleni. Z uvedených 881 obcí má 801
do 1000 obyvatel, což prokazuje, že jde o problém
zejména malých obcí.
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Další aktivity
Studie k meziobecní spolupráci
Vytvořili jsme studii zacílenou na fungování dobrovolných svazků obcí (DSO) v praxi a na identifikaci problémů, s nimiž se v současnosti potýkají.

rostů a rovněž vzdělávacích akcí. Upozaděny však
nezůstávají ani aktuální výzvy a problémy. Některé svazky se snaží aktivně řešit problémy s dlouhotrvajícím suchem, jiné se věnují rozšíření nabídky
sociálních služeb či koordinaci aktivit při zajištění
lékařské péče.

Mezi deset vybraných DSO jsme rozeslali online
dotazník s otázkami vztahujícími se k jejich činnosti i vnitřnímu fungování a následně jsme pořádali
osobní setkání se zástupci vybraných DSO. Ukázalo se, že v současnosti se DSO ve své činnosti zaměřují hlavně na poradenství pro obce, oblast
GDPR, propagační aktivity a pořádání setkání sta-

Informace zjištěné v terénu byly zapracovány do
dokumentu formou příkladů dobré praxe a byly
doplněny o doporučení s cílem přispět k lepšímu
fungování DSO a možností vzájemné inspirace.

Dopadová studie rekodifikace stavebního práva
V rámci rekodifikace stavebního práva navržené
Ministerstvem pro místní rozvoj jsme se od předložení návrhu angažovali v této problematice.
Již na začátku jsme zpochybnili rozsah dopadů
identifikovaných ve zprávě RIA a na analytickém
podkladu prokázali, že náklady budou vyšší
a dopady zásadnější.

dopady založené na datech a faktech. Studii předložíme rovněž vládě ČR jako podklad pro odpovědné rozhodnutí o rekodifikaci stavebního
práva.
V rámci připomínek navržené podoby jsme konstruktivně předložili také alternativní návrh rekodifikace, který by byl levnější a nezpůsobil tak
zásadní institucionální změny systému. Ten byl
ovšem zamítnut.

Ke konci roku jsme na Radě vlády pro veřejnou
správu představili naší Dopadovou studii rekodifikace stavebního práva, která sumíruje realistické

Mezinárodní jednání V4 Good Government Forum
V prosinci jsme během předsednictví České
republiky ve Visegrádské skupině organizovali
výroční mezinárodní jednání představitelů
veřejné správy zemí V4 s doprovodnou účastí
Rakouska a Slovinska. Good Government Forum
2019 se konalo v lázeňském městě Luhačovice
u hranic se Slovenskem. Na diskusním setkání

25 zástupců ze 6 zemí sdílelo aktuální informace
o rozvoji veřejné správy v jednotlivých státech
z pohledu územního rozvoje, digitalizace nebo
nových přístupů k občanům coby klientům
veřejné správy.
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Nové publikace
Více na: www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-publikace

Veřejná správa v České republice v roce 2018
Výroční zpráva o stavu české veřejné za rok 2018 nabízí
souborný přehled o novinkách roku 2018, statistiky výkonu
veřejné správy a správu o postupu eGovernmentu. Struktura
zahrnuje také kritéria systému měření a hodnocení veřejné
správy a hodnotící index veřejné správy.

Přívětivý úřad 2019 – příklady dobré praxe
Sbírka příkladů dobré praxe vychází každý rok při
příležitosti konání soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí
s rozšířenou působností.
Představuje 20 příkladů dobré praxe měst, které vedly
ke zvýšení kvality a efektivity služeb poskytovaných úřady
občanům.

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě
2017 a 2018 – příklady dobré praxe
Sbírka vybraných příkladů dobré praxe obcí a měst
indikovaných v rámci soutěže o Ceny Ministerstva vnitra
za kvalitu ve veřejné správě. Soutěž má za sebou již
13 ročníků.
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