Příloha 1 - Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.1)
Hierarchická struktura prací
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých
specifických aktivit

1.

Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace administrativního členění státu

2. Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy

Zpracování analýzy zaměřené na problematiku administrativního členění státu a zhodnocení
současného stavu administrativního členění státu

3.

Návrh variant řešení administrativního členění státu a jejich zhodnocení minimálně z hlediska
časového, legislativního, finančního, implementačního a z pohledu meziobecní spolupráce.
Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty

Vstupy

Výstupy

Časová náročnost

Termín zahájení

Termín ukončení

Odpovědné osoby / subjekty

Spolupracující osoby / subjekty

Ostatní náklady 1

Popis vstupů potřebných pro realizaci každé
aktivity

Výstup a alespoň stručný popis obsahu a
parametrů daného výstupu

Časová náročnost realizace aktivity v
měsících

Termín zahájení aktivity

Termín pro splnění aktivity

Odpovědné osoby / subjekty za
jednotlivé aktivity

Osoby / subjekty, které se spolupodílí
na realizaci jednotlivých aktivit

Náklady na nákup služeb, aktiva

Specifikace odboru / oddělení odpovědného
za implementaci cíle

1

Organizační řád

Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných Zadávací dokumentace, rozhodnutí o
zakázek; zákon o veřejných zakázkách
výběru, smlouva se zpracovatelem

Aktuální údaje ČSÚ, VŠ a další relevantní
zdroje

Část A. - Analytický dokument, který bude
zahrnovat zhodnocení současného stavu
admin. členění státu, bude zpracována
minimálně na úrovni obcí a dále se zaměří
na možnosti meziobecní spolupráce.

Část A. Analýza současného stavu

Část B. - Dokument zahrnující několik
variant budoucího řešení (včetně zachování
současného stavu):
1. Nulová varianta (zachování stávajícího
stavu)
2. Nelegislativní řešení
3. Novelizace stávajících předpisů
4. Zpracování nového zákona

30.11.2014

MV: Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly

-

7

1.1.2015

31.7.2015

MV: Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly,
Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

MV: Odbor zadávání veřejných
zakázek
Zadání analýzy bude konzultováno s
Řídicím výborem

12

1.8.2015

31.7.2016

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Kraje, obce, Řídicí výbor

40

1.9.2015

31.12.2018

Svaz měst a obcí

ÚSC

5

1.8.2016

31.12.2016

MV; vláda

ÚSC, dotčená ministerstva

Zápisy z jednání s dotčenými subjekty.
Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant harmonizace administrativního členění státu Dokument obsahující varianty řešení (část A
Část B. upravená o doporučení dotčených
s RVVS, s dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci krajů a obcí
i B)
subjektů k jednotlivým variantám řešení.

4. Posílování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce

5.

30 servisních center po dobu 3 let a jejich
metodické řízení, záverečná zpráva projektu

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení Dokument obsahující varianty řešení (část A Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
vládě a jeho předložení na vládu
i B)
varianty administrativního členění státu.

6. Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty

7.

Výstupy (závěrečné zprávy) projektů
zabývajících se spoluprací obcí

Vytvoření a schválení věcného záměru zákona v případě výběru varianty "Zpracování nového
zákona" (včetně připomínkových řízení)

8. Vytvoření a schválení paragrafového znění zákona

Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
varianty administrativního členění státu
Vzor implementačního plánu

Implementační plán s konkrétními kroky,
odpovědnostmi a časovým harmonogramem

4

1.1.2017

30.6.2017

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Kraje, obce, Řídicí výbor

2 420 000

Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
varianty administrativního členění státu

Věcný záměr zákona

8

1.7.2017

28.2.2018

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Kraje, obce, Řídicí výbor

2 420 000

Věcný záměr zákona

Paragrafové znění zákona

10

1.3.2018

31.12.2018

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Kraje, obce, Řídicí výbor

2 420 000

9. Přijetí a schválení předložených legislativních změn ve věci územního členění státu

Vyhlášení ve Sbírce zákonů

12

10. Účinnost nových právních předpisů v praxi
1

1.1.2019
1.1.2021

částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní
Název projektu
Č.
1 Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce
2 Zpracování analýz harmonizace a optimalizace veřejné správy v území (SC 2.1 - 2.4.)
3
4

Žadatel / příjemce dotace
Svaz měst a obcí ČR
Ministerstvo vnitra

Předpokládaný objem vč. DPH*
394 539 000 Kč
28 000 000 Kč

Vazba na SC
1.3, 2.1., 2.3., 2.4.
1.3, 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.

Zdroj financování
OPZ
OPZ

31.12.2019

Legislativní rada vlády, vláda,
parlament, prezident
vláda

-

Příloha 1 - Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.2)

Hierarchická struktura prací
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do
jednotlivých specifických aktivit

Vstupy

Výstupy

Časová náročnost

Termín zahájení

Termín ukončení

Odpovědné osoby / subjekty

Spolupracující osoby /
subjekty

Ostatní náklady 1

Popis vstupů potřebných pro
realizaci každé aktivity

Výstup a alespoň stručný popis
obsahu a parametrů daného
výstupu

Časová náročnost realizace
aktivity v měsících

Termín zahájení aktivity

Termín pro splnění aktivity

Odpovědné osoby / subjekty za
jednotlivé aktivity

Osoby / subjekty, které se
spolupodílí na realizaci
jednotlivých aktivit

Náklady na nákup služeb, aktiva

1. Stanovení jasné gesce za realizaci úpravy funkce územně členěných měst

Organizační řád

Specifikace odboru / oddělení
odpovědného za implementaci cíle

1

30.11.2014

MV: Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

2. Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy

Vnitřní předpisy MV pro zadávání
veřejných zakázek; zákon o
veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace, rozhodnutí
o výběru, smlouva se zpracovatelem

7

1.1.2015

31.7.2015

MV: Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly,
Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

MV: Odbor zadávání veřejných
zakázek
Zadání analýzy bude
konzultováno s Řídicím
výborem

9

1.8.2015

30.4.2016

MV: Odbor stategického
rozvoje a koordinace veřejné
správy

Statutární města a další obce,
Řídicí výbor

6

1.5.2016

31.10.2016

MV: Odbor strategického
rozvoje a koordinace veřejné
správy; vláda

3

1.11.2016

31.1.2017

MV: Odbor strategického
rozvoje a koordinace veřejné
správy

Statutární města a další obce,
Řídicí výbor
Statutární města a další obce,
Řídicí výbor

-

Zpracování analýzy zaměřené na problematiku statutárních měst. Bude mít tři dílčí části
1. analýza platné právní úpravy určování statutárních měst a možností stanovit pevná kritéria pro
získání statutu:
- analýza platné právní úpravy a její vývoj
- srovnání zahraničních právních úprav
2. analýza platné právní úpravy faktického stavu územního členění statutárních měst v ČR, včetně
posouzení možností povinného územního členění:
- analýza platné právní úpravy
- historicko-právní analýza
- srovnání zahraničních právních úprav

Relevantní legislativa ČR a států
vybraných pro benchmarking,
Část A. - Analytický dokument, který
aktuální informace od statutárních
bude zahrnovat dílčí části.
měst, statuty, ČSÚ, MV, výstupy z
registrů a další relevantní informace

3. analýza rozsahu svěřené přenesené působnosti z hlediska platné právní úpravy i z hlediska
faktického stavu (až na úroveň městských částí a jejich dalšího členění)
- analýza platné právní úpravy (zhodnocení obecného právního rámce v zákoně o obcích a dále
3. případných speciálních úprav ve zvláštních právních předpisech)
- srovnání zahraničních právních úprav
- zjištění faktického stavu v jednotlivých územně členěných statutárních městech a jeho vzájemné
porovnání
- zhodnocení vhodnosti platné právní úpravy a faktického stavu v jednotlivých územně členěných
statutárních městech (z hlediska obecného a z hlediska jednotlivých oblastí výkonu státní správy)

Návrh variant řešení postavení statutárních měst (systému výkonu a kritérií) a jejich zhodnocení
minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního a implementačního. Identifikace přínosů a
dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty

Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy funkce územně členěných měst s
RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí

4.

Zpracování záměru úpravy funkce územně členěných měst a nejvhodnějších variant ke schválení
vládě a jeho předložení na vládu

5. Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty

6. Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)

7. Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se územně členěných měst

Část B. - Dokument zahrnující čtyři
varianty:
1. Nulová varianta (zachování
Část A. Analýza současného stavu stávajícího stavu)
2. Nelegislativní řešení
3. Novelizace stávajících předpisů
4. Zpracování nového zákona
Zápisy z jednání s dotčenými
subjekty.
Dokument obsahující varianty řešení
Část B. upravená o doporučení
(část A i B)
dotčených subjektů k jednotlivým
variantám řešení.
Usnesení vlády k výběru
Dokument obsahující varianty řešení
nejvhodnější varianty úpravy
(část A i B)
územně členěných měst.
Usnesení vlády k výběru
nejvhodnější varianty úpravy
územně členěných měst
Vzor implementačního plánu
Usnesení vlády k výběru
nejvhodnější varianty úpravy
územně členěných měst
Novelizovaná legislativa

Implementační plán s konkrétními
kroky, odpovědnostmi a časovým
harmonogramem
Novelizovaná legislativa

7

1.2.2017

31.8.2017

MV: Odbor strategického
rozvoje a koordinace veřejné
správy

Vyhlášení ve Sbírce zákonů

13

1.9.2017

30.9.2018

Legislativní rada vlády, vláda,
parlament, prezident

1.1.2019

Statutární města

8. Účinnost novelizované legislativy v praxi
1

částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní
Č.
1
2
3
4

Název projektu

Žadatel / příjemce dotace

Předpokládaný objem vč. DPH*

Vazba na SC

Zdroj financování

-

605 000

-

Příloha 1 - Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.3)
Hierarchická struktura prací
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých
specifických aktivit

Vstupy

Výstupy

Časová náročnost

Termín zahájení

Termín ukončení

Odpovědné osoby / subjekty

Spolupracující osoby / subjekty

Ostatní náklady 1

Popis vstupů potřebných pro realizaci
každé aktivity

Výstup a alespoň stručný popis obsahu a
parametrů daného výstupu

Časová náročnost realizace aktivity v
měsících

Termín zahájení aktivity

Termín pro splnění aktivity

Odpovědné osoby / subjekty za
jednotlivé aktivity

Osoby / subjekty, které se spolupodílí
na realizaci jednotlivých aktivit

Náklady na nákup služeb, aktiva

Specifikace odboru / oddělení odpovědného
za implementaci cíle

1

1.

Stanovení jasné gesce za realizaci cíle optimalizace systému VPS

Organizační řád

2.

Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy

Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných Zadávací dokumentace, rozhodnutí o
zakázek; zákon o veřejných zakázkách
výběru, smlouva se zpracovatelem

Zpracování analýzy zaměřené na problematiku systému veřejnoprávních smluv

Údaje Krajských úřadů o platných
smlouvách a jejich počtu

Část A. - Analytický dokument, který bude
zahrnovat podrobný popis současného
stavu uzavírání VPS včetně platné
legislativní úpravy. Dokument zároveň
zanalyzuje potřebu meziobecní spolupráce

Návrh variant řešení optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro jejich uzavírání) a
jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a z
pohledu meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené
subjekty

Část A. Analýza současného stavu

Část B. - Dokument zahrnující čtyři varianty:
1. Nulová varianta (zachování stávajícího
stavu)
2. Nelegislativní řešení
3. Novelizace stávajících předpisů
4. Zpracování nového zákona

Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant optimalizace systému veřejnoprávních
smluv s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, krajskými úřady, zástupci obcí

Zápisy z jednání s dotčenými subjekty.
Dokument obsahující varianty řešení (část A
Část B. upravená o doporučení dotčených
i B)
subjektů k jednotlivým variantám řešení.

4.

Zpracování záměru optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro uzavírání VPS) a
nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu

5.

Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty

6.

Návrh a projednání funkcionality seznamu veřejnoprávních smluv, výběr dodavatele seznamu

7.

Vytvoření seznamu veřejnoprávních smluv

8.

Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)

9.

Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému veřejnoprávních smluv

3.

30.11.2014

MV: Odbor zadávání veřejných
zakázek
Zadání analýzy bude konzultováno s
Řídicím výborem

1.1.2015

1.7.2015

9

1.8.2015

30.4.2016

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
Dokument obsahující varianty řešení (část A
varianty optimalizace systému
i B)
veřejnoprávních smluv

5

1.5.2016

30.9.2016

Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy; vláda

Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
varianty úpravy optimalizace systému VPS
Vzor implementačního plánu

Implementační plán s konkrétními kroky,
odpovědnostmi a časovým
harmonogramem

3

1.10.2016

31.12.2016

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy, oddělení
veřejné správy

Krajské úřady, územní samosprávné
celky, Řídicí výbor

Písemný popis funkcionality seznamu VPS;
zadávací dokumentace; smlouva s
vybraným dodavatelem

6

1.1.2017

30.6.2017

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Krajské úřady, územní samosprávné
celky, Řídicí výbor

Informační systém Seznam VPS

7

1.7.2017

31.1.2018

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy; vybraný
dodavatel

Krajské úřady, územní samosprávné
celky, Řídicí výbor

Novelizovaná legislativa
(zákon o obcích)

9

1.2.2018

31.10.2018

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Krajské úřady, územní samosprávné
celky, Řídicí výbor

Vyhlášení ve Sbírce zákonů

6

1.11.2008

30.4.2019

Písemný popis funkcionality seznamu VPS
Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
varianty optimalizace systému VPS;
Zákon o obcích
Novelizovaná legislativa
(zákon o obcích)

1.1.2020

částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní
Název projektu
Č.
1 Vytvoření seznamu a zveřejnění seznamu veřejnoprávních smluv
2
3
4

Řídicí výbor

7

10. Účinnost novelizované legislativy (zákon o obcích) v praxi

1

MV: Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly
MV: Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly,
Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Žadatel / příjemce dotace
Ministerstvo vnitra

Předpokládaný objem vč. DPH*
3 700 000

Vazba na SC
SC 1.3, 2.3

Zdroj financování
OPZ

Legislativní rada vlády, vláda,
parlament, prezident
MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Krajské úřady, územní samosprávné
celky, Řídicí výbor

-

Příloha 1 - Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.4)
Hierarchická struktura prací

Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do
jednotlivých specifických aktivit

1.

Stanovení jasné gesce za realizaci optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní
správy

2. Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy

Vstupy

Výstupy

Časová náročnost

Termín zahájení

Termín ukončení

Odpovědné osoby / subjekty

Spolupracující osoby / subjekty

Ostatní náklady 1

Popis vstupů potřebných pro realizaci
každé aktivity

Výstup a alespoň stručný popis obsahu a
parametrů daného výstupu

Časová náročnost realizace aktivity v
měsících

Termín zahájení aktivity

Termín pro splnění aktivity

Odpovědné osoby / subjekty za
jednotlivé aktivity

Osoby / subjekty, které se spolupodílí
na realizaci jednotlivých aktivit

Náklady na nákup služeb, aktiva

Specifikace odboru / oddělení odpovědného
za implementaci cíle

1

Organizační řád

Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných Zadávací dokumentace, rozhodnutí o
zakázek; zákon o veřejných zakázkách
výběru, smlouva se zpracovatelem

Zpracování analýzy zaměřené na současný systém financování přeneseného výkonu státní správy

3.

Návrh variant optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy a jejich
zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a

Část A. Analýza současného stavu

Část A. - Analytický dokument, který se
zaměří zejména na analýzu skutečných
nákladů na výkon přenesené působnosti na
úrovni jednotlivých obcí (vytvoření metodiky
pro zjišťování nákladů na výkon přenesené
působnosti). Nedílnou součástí bude rovněž
mezinárodní srovnání s vybranými zeměmi,
aplikace meziobecní spolupráce v dané
oblasti a ověření proveditelnosti
„výkonového“ financování. Analýza
poskytne přehled výhod a nevýhod
současného systému.
Část B. - Dokument zahrnující varianty
řešení

Zápisy z jednání s dotčenými subjekty.
Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy systému financování přeneseného Dokument obsahující varianty řešení (část A
Část B. upravená o doporučení dotčených
výkonu státní správy s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí
i B)
subjektů k jednotlivým variantám řešení.
Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
Zpracování záměru úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy a nejvhodnějších Dokument obsahující varianty řešení (část A
varianty úpravy systému financování
variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu
i B)
přeneseného výkonu státní správy.
Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
Implementační plán s konkrétními kroky,
Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty a samotná definice nového varianty úpravy systému financování
odpovědnostmi a časovým
5.
systému financování přenesené působnosti
přeneseného výkonu státní správy.
harmonogramem, nová metodika
Vzor implementačního plánu
financování přenesené působnosti
4.

6.

Ověření systému financování přenesené působnosti prostřednictvím pilotního projektu včetně
meziobecní spolupráce

7. Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)

8.

Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému financování přeneseného
výkonu státní správy

30.11.2014

MV: Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly

1.1.2015

30.7.2015

MV: Odbor zadávání veřejných
MV: Odbor veřejné správy, dozoru a
zakázek
kontroly, Odbor strategického rozvoje
Zadání analýzy bude konzultováno s
a koordinace veřejné správy,
Řídicím výborem
MF:
Odbor územních rozpočtů

1.8.2015

31.8.2016

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

4

1.9.2016

31.12.2016

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

12

1.1.2017

31.12.2017

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

7

10

2

1

Nová metodika financování přenesené
působnosti

Hodnotící zpráva z pilotního ověření

12

1.1.2018

31.12.2018

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Usnesení vlády k výběru nejvhodnější
varianty úpravy systému financování
přeneseného výkonu státní správy.

Novelizovaná legislativa (např. zákon o
obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m.
Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů)

12

1.1.2018

31.12.2018

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Novelizovaná legislativa

Vyhlášení ve Sbírce zákonů

10

1.1.2019

31.10.2019

Účinnost novelizované legislativy a nového systému financování přenesené působnosti v praxi
Novelizovaná legislativa a nová metodika
financování přenesené působnosti

Fungující systém financování přenesené
působnosti v praxi; hodnotící zpráva o jeho
přínosech a dopadech

15

1.1.2020

Vazba na SC
SC 1.3, 2.4

Zdroj financování
OPZ

1

částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních
zdrojů

Název
Č. projektu
1 Pilotní projekt výkonového financování přenesené působnosti
2
3

MF: Odbor územních rozpočtů;
vláda

Žadatel / příjemce dotace
Ministerstvo vnitra

Předpokládaný objem vč. DPH*
15 000 000 Kč

31.3.2021

Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor
územních rozpočtů

Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor
územních rozpočtů

Legislativní rada vlády, vláda,
parlament, prezident

MV: Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

605 000

Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor
územních rozpočtů

1.1.2020

9.
Spuštění nového systému financování přenesené působnosti a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů

Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor
územních rozpočtů, MV - eGOV

Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor
územních rozpočtů

1 210 000

Příloha 1 - Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.5)

Vstupy

Výstupy

Časová náročnost

Termín zahájení

Termín ukončení

Odpovědné osoby / subjekty

Spolupracující osoby /
subjekty

Ostatní náklady 1

Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých
specifických aktivit

Popis vstupů potřebných pro realizaci každé
aktivity

Výstup a alespoň stručný popis obsahu a
parametrů daného výstupu

Časová náročnost realizace
aktivity v měsících

Termín zahájení aktivity

Termín pro splnění aktivity

Odpovědné osoby / subjekty za
jednotlivé aktivity

Osoby / subjekty, které se
spolupodílí na realizaci
jednotlivých aktivit

Náklady na nákup služeb, aktiva

1. Přípravavěcného záměru zákona

Analýza řešení platební neschopnosti
územních samosprávných celků

Návrh věcného záměru zákona

12

1.1.2016

31.12.2016

MSP: Odbor legislativy

2. Provedení legislativních změn

Návrh věcného záměru zákona

Nový zákon

12

1.1.2017

31.12.2017

MSP: Odbor legislativy

MSP: Odbor legislativy
MV: Odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy
Řídící výbor
MF: Odbor územních rozpočtů

Hierarchická struktura prací

3. Spuštění sanačního procesu obcí a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů

Nový zákon

4. Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

5. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

1

Návrh vzdělávacího systému v oblasti
finančního řízení

Analýza (vyhodnocení) přínosů a dopadů
relizace sanačního procesu u obcí

12

1.1.2019

31.12.2019

Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti
finančního řízení; návrh vzdělávacího
systému v oblasti finančního řízení

12

1.7.2015

30.6.2016

MV: Odbor strategického rozvoje
MF: Odbor územních rozpočtů
a koordinace veřejné správy
Řídící výbor

Vzdělávací aktivity

24

1.7.2016

30.6.2018

MV: Odbor strategického rozvoje
MF: Odbor územních rozpočtů
a koordinace veřejné správy
Řídící výbor
MV: Odbor
vybraný externí dodavatel
veřejné správy, dozoru a kontroly

Vazba na SC
SC 1.3, 2.5
SC 1.3, 2.5

Zdroj financování
OPZ
OPZ

částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní
Název projektu
Č.
1 Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení
2 Vzdělávací aktivity v oblasti finančního řízení představitelů ÚSC
3

Žadatel / příjemce dotace
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

MV: Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly, Odbor
strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy
MF: Odbor územních rozpočtů
Řídící výbor
MV: Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly, Odbor
strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy
MF: Odbor územních rozpočtů
Řídící výbor

Předpokládaný objem vč. DPH*
5 300 000
72 600 000

