Zápis č. 8
ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 20. 2. 2015 v 9.30 hod

Přítomni:
viz prezenční listina
Omluveni:
viz prezenční listina
Průběh jednání

1. Zahájení jednání
Jednání zahájila místopředsedkyně Rady vlády pro veřejnou správu a přivítala přítomné,
následně informovala členy RVVS o jmenování nového člena Rady vlády pro veřejnou správu
RNDr. Josefa Postráneckého, náměstka ministra vnitra pro státní službu a představila oba nové
členy Ing. Věru Kovářovou, poslankyni PSP ČR, členku Výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj a předsedkyni Podvýboru pro veřejnou správu a E-Government a RNDr. Josefa
Postráneckého, náměstka ministra vnitra pro státní službu.
Počet členů Rady: 20
Počet členů Rady s právem hlasovat: 17
Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících): 15
Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat: 13
Počet k přijetí usnesení: 9
Rada je usnášeníschopná.
Dále informovala o zápisu ze 7. jednání Rady vlády pro veřejnou správu a vyzvala přítomné
k uplatnění případných připomínek. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Projednání návrhu a schválení programu zasedání RVVS
Místopředsedkyně Rady vyzvala členy Rady k vyjádření se k předloženému návrhu programu
(viz příloha č. 1 Návrh programu jednání Rady vlády pro veřejnou správu).
K předloženému návrhu programu nebyly doplněny žádné další body.
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Usnesení č. 8/1
RVVS schvaluje navržený program bez připomínek.

Pro: 13
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Seznam záměrů strategických projektů
Místopředsedkyně Rady předala slovo ředitelce odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, aby
seznámila členy Rady s průběhem jednání a materiálem Seznam záměrů strategických projektů
v oblasti veřejné správy a informační společnosti, který byl, v souladu se zpracovaným
harmonogramem, rozeslán do vnitroresortního připomínkového řízení a členům Rady
k připomínkám dne 4. 2.2015. Byl požádán zástupce MMR o zdůvodnění požadavku na rozšíření
obsahu materiálu.

V rámci vypořádání zásadních připomínek byly vypořádány všechny zásadní
připomínky vznesené jednotlivými subjekty, s výjimkou připomínek uplatněných
samostatným oddělením SAK (viz připomínka 9.1 a 9.2) a připomínka GŘ HZS ČR 5.1
byla vypořádána částečně, na jejím vypořádání pracuje odbor Hlavního architekta
eGovernmentu.
Připomínková místa požadovala zpracovat seznam záměrů strategických projektů v širší
verzi doplněné o další informace jako např. gestora projektového záměru, okruh OVM,
pro které je projektový záměr určen atd.
Následně byly členy Rady a hosty diskutovány varianty řešení a požadavky na rozsah
předkládaného materiálu.
1. Posunutí termínu k dořešení koncepce materiálu – předložený návrh do 31. 7. 2015,
časový harmonogram viz příloha č. 3.

2. Předložit materiál v termínu do 31. 3. 2015, dle usnesení ŘV pro optimalizaci výkonu
veřejné správy v území č. 9/2 ve struktuře dle usnesení 9/4 ze dne 19. 2. 2015.

Následně proběhlo hlasování o jednotlivých návrzích:
Usnesení č. 8/2
RVVS doporučuje vládě posunutí termínu pro předložení materiálu Seznam záměrů
strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační společnosti do 31. 7. 2015, s tím že
RVVS bude materiál předložen do 30. 6. 2015.

Pro: 12
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 1
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Usnesení č. 8/3
RVVS doporučuje v rámci usnesení vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 k bodu II., písm. b)
posunutí termínu do 31. 7. 2015 a u bodu II. písm. c) doporučuje, aby byl předložen seznam
záměrů projektů vyplývajících ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období
2014-2020 a to formou dopracování Implementačních plánů v termínu do 31. 7. 2015.

Pro: 13
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Informace o personálním zajištění realizace implementačních plánů
Místopředsedkyně informovala o připravované organizační změně a zřízení samostatného
odboru veřejné správy a představila Mgr. Ing. Davida Slámu jako nově navrhovaného ředitele
odboru.

5. Informace o vypracování analýz pro Strategický cíl 4 Profesionalizace a
rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
Místopředsedkyně Rady vyzvala náměstka MV pro státní službu o podání informace. RNDr.
Postránecký požádal o prodloužení termínu pro zpracování analýz do 30. 9. 2015, neboť sekce
nemá k dispozici analýzy, jejichž existence byla při zpracování implementačních plánů
předpokládána.
Usnesení č. 8/4
RVVS bere na vědomí informaci podanou k vypracování analýz pro Strategický cíl 4
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a schvaluje prodloužení termínu do
30. 9. 2015.

Pro: 13
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ze zasedání odešel zástupce MPO ČR
Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících): 14
Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat: 12
Počet k přijetí usnesení: 9
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6. Informace z jednání RVIS
Místopředsedkyně RVVS omluvila nepřítomnost NMV pro IKT z důvodu dalšího jednání a
požádala Ing. Kuchaře, ředitele odboru Hlavního architekta, aby podal RVVS informaci z jednání
RVIS.
Ing. Kuchař seznámil Radu se zřízením Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost
pro jednací řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) a její pracovní náplní.
RVIS projednala materiál Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a
podpůrných ICT služeb, materiál se v současné době dopracovává a připravuje se k předložení
k projednání ve vládě.
Harmonogram zasedání RVIS a předsednictva RVIS

RVIS
DATUM
pondělí 13. dubna 2015
pátek 19. června 2015
pátek 9. října 2015
pátek 12. prosince 2015

MÍSTO
Hradec Králové
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha

Předsednictvo RVIS
DATUM
MÍSTO
20. února
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha
6. března
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha
20. března
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha
3. dubna
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha
Na tuto informaci Ing. Petr Kuchař navázal a seznámil členy Rady s připravovaným stanovením
závazných postupů pro koordinaci projektů realizovaných v rámci SC 3 Zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a projektů Smart
Administration – informace dle usnesení č. 21 ze dne 14. 1. 2015.

Usnesení č. 8/5
RVVS bere na vědomí podanou informaci.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
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7. Organizační záležitosti RVVS a různé
a) Informace z jednání Řídicích výborů RVVS
Mgr. Roneš informoval o činnosti Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy ze dne 29. 1.
2015 o možnosti posunutí termínu u SC 1.2 Snižování byrokratické zátěže časový posun
z důvodu přezkumu výběrového řízení u opatření II. Zlepšení systémových nástrojů a metodické
podpory zpracovatelů RIA prostřednictvím on-line platformy pro zlepšování kvality
zpracovávaných RIA a výukových modelů v metodách RIA a o časovém posunu realizace u SC 1.2
Snižování byrokratické zátěže opatření III. Příprava a návrh opatření na prevenci nadbytečné
regulační zátěže při transpozici evropských předpisů – realizace plánovaných aktivit bude na
Úřadu vlády zahájena k 1. 1. 2016 (ne k 1. 1. 2015).

Usnesení č. 8/6
RVVS bere na vědomí požadavek řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy, aby
v návaznosti na plnění jednotlivých opatření/ aktivit v rámci Implementačních plánů byl
stanoven systém monitorování a hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit jednotlivých
specifických cílů a žádá předsedy všech řídicích výborů, aby ve výborech projednali a
zpracovali návrhy systému monitorování a hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit
jednotlivých specifických cílů.

Pro: 12
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Drahovzal informoval o činnosti Řídicího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy
v území nutnosti zastavení přesunů kompetencí rezortů mezi obcemi typu I., II. a III. Z následné
diskuze vyplynulo, že bez dodržování usnesení č. 680 ze dne 27. srpna 2014 a bez projednávání
všech návrhů příslušných změn ještě před přípravou v RVVS není možné smysluplně realizovat
úkoly vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České republice pro období
2014 - 2020. Následovala diskuze o právních předpisech, které v současné době procházejí
legislativním procesem a rozsahu předpokládaných přesunů kompetencí rezortů mezi obcemi
typu I., II. a III.
Místopředsedkyně Rady seznámila Radu se stanoviskem Ministerstva vnitra a úkony, které
učinila ona i ministr vnitra, aby tento proces zastavili. Všichni členové Rady byli vyzváni, aby ve
svých rezortech zajistili zastavení těchto přesunů kompetencí rezortů mezi obcemi typu I., II. a
III.
Usnesení č. 8/7
RVVS doporučuje rozšířit RVVS o zástupce Ministerstva dopravy.

Pro: 12
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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b) Informace z jednání Rady kvality ČR a Informace z jednání Odborné
sekce kvality ve veřejné správě
Mgr. Roneš informoval o činnosti členy o výstupech z jednání Rady kvality ČR a Informace
z jednání Odborné sekce kvality ve veřejné správě.
Usnesení č. 8/8
RVVS bere na vědomí informaci z jednání Rady kvality České republiky a z jednání Odborné
sekce Kvalita ve veřejné správě pracující při Radě kvality České republiky.

Pro: 12
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Případné námitky a připomínky k zápisu budou projednány na následujícím zasedání Rady.
Příští zasedání RVVS se bude konat 20. 3. 2015, od 9.30 hod.

8. Závěry
1) RVVS doporučuje vládě posunutí termínu pro předložení materiálu Seznam záměrů
strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační společnosti do 31. 7. 2015,
s tím že RVVS budou předloženy do 30. 6. 2015.
2) RVVS doporučuje v rámci usnesení vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 k bodu II., písm. b)
posunutí termínu do 31. 7. 2015 a u bodu II. písm. c) doporučuje, aby byl předložen
seznam záměrů projektů vyplývajících ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy
ČR pro období 2014-2020 a to formou dopracování Implementačních plánů v termínu
do 31. 7. 2015.
3) RVVS schvaluje prodloužení termínu do 30. 9. 2015 zpracování analýz pro Strategický
cíl 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.
4) RVVS žádá všechny ŘV o stanovení systému monitorování a hodnocení stavu plnění
opatření/ aktivit jednotlivých specifických cílů a žádá předsedy všech řídicích výborů,
aby ve výborech projednali a zpracovali návrhy systému monitorování a hodnocení
stavu plnění opatření/ aktivit jednotlivých specifických cílů
5) RVVS doporučuje požádat Ministerstvo dopravy ČR o nominaci člena Rady vlády pro
veřejnou správu.
Zpracovala:

Mgr. Iva Kocourková, MPA, tajemnice Rady vlády pro veřejnou správu

Schválila:

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná místopředsedkyně Rady
v. z. Ing. Marie Kostruhová, vedoucí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
(pověřena řízením jednání v nepřítomnosti výkonné místopředsedkyně)

Dne:

20. 2. 2015
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Seznam příloh:

1) Návrh programu – materiál byl rozeslán elektronicky 4. 2. 2015
2) Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační
společnosti – do vnitrorezortu - materiál byl rozeslán elektronicky 4. 2. 2015
3) Výsledek vnitrorezortního připomínkového řízení - materiál rozdán na jednání
RVVS
4) Dopis NMV čj. MV 9485-1/ODK-2015 - materiál rozdán na jednání RVVS
5) Dopis NMV čj. MV 22400-1/ODK-2015- materiál rozdán na jednání RVVS
6) Dopis MV čj. MV 22400-2/ODK-2015- materiál rozdán na jednání RVVS
7) Informace z jednání Rady kvality a Informace z jednání Odborné sekce kvality ve
veřejné správě – předáno na RVVS
8) Usnesení ŘV pro optimalizaci ze den19 .2.2015 – předáno na RVVS
9) Pracovní verze Koordinace projektu realizovaných v rámci strategického cíle3 –
předáno na RVVS
10)Stanovisko MPSV - předáno na RVVS
11)Připomínky MPO k Seznamu záměrů - předáno na RVVS
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