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PŘÍSPĚVEK
03
NA VÝKON STÁTNÍ
SPRÁVY
+172 milionů Kč

+386 milionů Kč
valorizace a navýšení
míry krytí výdajů pro obce

valorizace a navýšení
míry krytí výdajů pro kraje

13,3 miliardy Kč
celková výše příspěvku
na výkon státní správy
pro obce, kraje a Prahu
I letos jsme vyjednali navýšení příspěvku na výkon státní
správy (pro rok 2021) a současně zvýšili míru krytí
nákladů. Příspěvek se tím dostal na rekordní výši.
Současně jsme opět posílili spravedlivější distribuci
příspěvku zavedením platby za úkon u agend
živnostenského úřadu (od roku 2021).
První rok ostrého provozu má za sebou naše webová
aplikace www.prispevekobce.cz, která přehledně ukazuje
výše složek příspěvku jednotlivých obcí.

KONCEPCE
04
KLIENTSKY
ORIENTOVANÁ
VEŘEJNÁ SPRÁVA
2030
 SCHVÁLENO
letos jsme předložili naší
koncepci rozvoje veřejné
správy vládě ČR, která ji
schválila
Koncepce předurčuje směřování rozvoje veřejné správy
na dalších deset let. Jejím hlavním cílem je na všech
úrovních systému veřejné správy zavést princip
klientského přístupu a servisu.
Více na: www.mvcr.cz/clanek/koncepce-klientskyorientovana-verejna-sprava-2030

NOVÝ ZÁKON
05
O ÚZEMNĚSPRÁVNÍM
ČLENĚNÍ STÁTU
 SCHVÁLENO
napsali jsme nový zákon
o územněsprávním
členění státu. Letos byl
schválen.
Zákon (č. 51/2020 Sb.) včetně prováděcích vyhlášek vejde
v účinnost 1. 1. 2021. Zákon zajišťuje tzv. skladebnost jednotek
(hranice správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou
v souladu s hranicemi okresů apod.).
Celkem 18 obcí mění správní příslušnost. Kromě výjimky udělené
Turnovsku tím již nyní nejsou žádné jiné neskladebnosti.
Současně dochází ke zrušení starých krajů z roku 1960.
Více informací včetně mapy nového členění najdete na:
www.mvcr.cz/clanek/dostupnost-verejne-spravy

VZDĚLÁVÁNÍ
06
ZASTUPITEL V KURZU
240

540

kompletně proškolených
zastupitelů a zastupitelek
obcí

účastníků absolvovalo alespoň
jeden kurz

Třetí ročník našeho vzdělávacího projektu Zastupitel v kurzu
se letos neobvykle protáhl. Ačkoliv jsme s kurzy začali v únoru,
skončili jsme až v listopadu, a ještě v online prostředí výuky.
Důvodem byly odklady kvůli mimořádným opatřením způsobeným
epidemií nákazy Covid-19.
Přesto všemi třemi navazujícími kurzy úspěšně prošlo
240 zastupitelů a zastupitelek obcí. Letošní nabídku tvořily kurzy:
1) Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem
obce, 2) Veřejné zakázky malého rozsahu a 3) Strategické řízení
a plánování obce. Alespoň jeden kurz absolvovalo více než 500
zastupitelů.
Více informací najdete na: www.zastupitelvkurzu.cz
Realizátorem kurzů byl Institut pro veřejnou správu Praha.

WEBINÁŘE
07
INOVAČNÍ
MANAGEMENT
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Letos jsme poprvé ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu pořádali sérii webinářů
k inovačnímu managementu ve veřejné správě.
Přední odborníci každý měsíc poskytli náhled
do témat: automatizace a robotizace, portály obcí
a státu (Portál občana), přínosy inovačního
managementu pro úřad nebo otevřená data.

Více informací včetně záznamů najdete na:
http://kvalitavs.cz/webinare-inovacni-management/
Více k inovačnímu managementu najdete na:
www.mvcr.cz/clanek/inovace-ve-verejne-sprave

SOUTĚŽ
08
PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2020
Pořádali jsme pátý ročník soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí
s rozšířenou působností. Účast byla opět vysoká – 142 městských
úřadů a úřadů městských částí Prahy (tj. 63 % ze všech).
Celorepublikovými vítězi byla města: Prostějov, Kolín a Litoměřice.
Letošní rok byl poznamenán epidemií nákazy Covid-19, která si
vynutila odklad vyhlášení vítězů až na podzim. Stejně tak jsme raději
nepořádali slavnostní ceremoniál.
Více najdete na: www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020

DALŠÍ
PROJEKTY

09

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZMĚN
OBECNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY ZOZ

ANALÝZA STÁRNUTÍ
ÚŘEDNÍKŮ

Zpracovali jsme vstupní analýzu možností
aktualizace obsahu obecné části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti. V návrhové
části jsme představili realizovatelné možnosti
úprav pro vyšší praktické využití a cílenější
vzdělávání pro úředníky ÚSC.

Zpracovali jsme důležitou analýzu stárnutí
zaměstnanců úřadů obcí a krajů Zaměřuje
se na aktuální problematiku stárnutí
a možnosti využití nástrojů
age-managementu.

PODPORA ŘÍZENÍ KVALITY

DATOVÝ SKLAD

Dlouhodobě podporujeme zavádění a rozvoj
metod kvality v rámci řízení kvality
v organizacích veřejné správy. Letos jsme
například zajistili a vydali překlad nové
metodiky CAF 2020.

Připravili jsme elektronický sklad
dostupných dat o veřejné správě, jehož
cílem je koncentrovat data na jednom místě
a generovat z něj libovolné sady pro
analytickou práci ministerstva.

MAPOVÝ PORTÁL 10
VEŘEJNÉ SPRÁVY
Zpracovali jsme nový mapový portál veřejné správy s celou řadou podkladových vrstev,
vizualizovaných ukazatelů, specializačních map a také s webovou aplikací Kam na úřad.
Ta návštěvníkům ukazuje, kde je jejich nejbližší úřad dle příslušnosti a agendy.

Portál je dostupný na: https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/

VIZE
11
ÚŘAD 21. STOLETÍ
Jaký by měl být úřad 21. století? Konkrétní představu jsme
představili v nové publikaci Úřad 21. století: vize a současné
trendy. Publikace spojuje aktuální dobrou praxi vybraných úřadů
s vizemi klíčových osobností české veřejné správy a představou
Ministerstva vnitra, které je odpovědné za rozvoj české veřejné
správy.

Jaké jsou hlavní prvky úřadu 21. století?
 virtualita a elektronizace;
 přátelská komunikace;

 klientský servis;
 budování značky;
 modernost;
 žádaný zaměstnavatel;
 transparentnost;
 udržitelnost.

Více informací najdete na:
www.mvcr.cz/clanek/urad-21-stoleti

POKRAČUJÍCÍ
PROJEKTY
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PROJEKT BIG DATA

PROJEKT eMATRIKA

Základní myšlenkou je v budoucnu upravit
lokalizaci úřadů dle koncentrace lidí,
tj. využít data mobilních operátorů o pohybu
obyvatel pro analýzu komplexní revize
správních obvodů jednotlivých úřadů v ČR.

Připravujeme realizaci centrálního
informačního systému, který elektronizuje
údaje o matričních událostech a matričních
skutečnostech, ke kterým dochází na území
Česka, resp. které se týkají státních občanů
a proběhly v zahraničí.

PŘÍPRAVA NÁRODNÍHO PLÁNU
OBNOVY

REKODIFIKACE STAVEBNÍHO
PRÁVA

Podílíme se na přípravě Národního plánu
obnovy (resp. Hospodářské strategie).
Snažíme se o zajištění financování projektů
na rozvoj veřejné správy.

I letos jsme usilovali o změnu návrhu nového
stavebního zákona. Zejména
v institucionálních změnách jsme
rozpracovali několik možných variant
organizace stavebních úřadů, integrace
dotčených orgánů státní správy a zpracovali
jsme nákladové modely dopadů rekodifikace.

NOVÉ PUBLIKACE
2020

13

Veřejná správa v České republice 2019
Výroční zpráva o stavu české veřejné za rok 2019 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. Vyšla i ve verzi v infografikách.

Přívětivý úřad 2020 – Příklady dobré praxe
Sbírka příkladů dobré praxe vychází každý rok při příležitosti konání
soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Představuje 22 příkladů dobré praxe měst zvyšování kvality služeb
a také podpůrných aktivit měst během jarní vlny epidemie Covid-19.

Brožury k inovacím ve veřejné správě
Brožury k inovacím ve veřejné správě přináší tipy pro
organizace veřejné správy (státní i územní) na zavádění
a rozvoj inovačního managementu.
Více publikací na: www.mvcr.cz/clanek/verejna-spravapublikace

KONTAKTY
Ředitel odboru:
Ing. Mgr. David Sláma
david.slama@mvcr.cz
739 608 525
974 816 644
Sekretariát odboru:
Mgr. Dita Brčáková
osr@mvcr.cz
974 816 644
Agendy:

Projektová činnost
Mgr. Jakub Jaňura
jakub.janura@mvcr.cz
974 816 643
Dostupnost veřejné správy
RNDr. Ing. Václav Jaroš
vaclav.jaros@mvcr.cz
974 887 541
Právní problematika
Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger
petr.schlesinger@mvcr.cz
974 887 516
Příspěvek na výkon státní správy
Mgr. Jakub Geier
jakub.geier@mvcr.cz
974 816 616
Oddělení odboru:

oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních
vztahů
oddělení dostupnosti a financování veřejné správy
oddělení analýz a inovací
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Vzdělávání a publicita
Mgr. Filip Zavřel
filip.zavrel@mvcr.cz
974 817 404
Konference a organizace dalších akcí
Mgr. Kateřina Mudruňková
katerina.mudrunkova@mvcr.cz
974 816 597
Modernizace veřejné správy a projekt eMatrika
Ing. Lenka Švejdarová
lenka.svejdarova@mvcr.cz
964 887 507
Mezinárodní spolupráce:
JUDr. Petr Fejtek
petr.fejtek@mvcr.cz
974 816 267
Sekretariát Rady vlády pro veřejnou správu
Mgr. Renata Hůrková
renata.hurkova@mvcr.cz
sekretariatrvvs@mvcr.cz
974 816 598
Webové stránky:
www.mvcr.cz/verejna-sprava
www.kvalitavs.cz
www.zastupitelvkurzu.cz
www.prispevekobce.cz
Adresa:
Ministerstvo vnitra ČR
odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

