Zápis č. 11
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 9. 4. 2015

Přítomni:
Nepřítomni:
Hosté:

viz prezenční listina
viz prezenční listina
viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru: 16
s právem hlasovat
13 členů

bez práva hlasovat 3 členů

Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 9
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 9
Počet k přijetí usnesení: 7

Průběh jednání
1) Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil předseda Řídícího výboru pro optimalizaci veřejné správy v území
(dále jen „ŘV“) Mgr. Drahovzal.
Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 9
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 9
Počet k přijetí usnesení: 7
Řídící výbor je usnášeníschopný.

2) Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV
Předseda ŘV navrhl tento program jednání:
1. Prezence a zahájení jednání
2. Projednání a schválení návrhu programu ŘV
3. Předání jmenování novým členům ŘV
4. Informace z Rady vlády pro veřejnou správu, zejména aktualizace Implementačních
plánů
5. Informace o přípravách zadání analýz dle Implementačních plánů
6. Návrh systému monitorování a hodnocení stavu plnění opatření / aktivit
specifikovaných v Implementačních plánech
7. Organizační záležitosti a různé
8. Závěr
K předloženému návrhu programu nebyly doplněny žádné další body.
Usnesení č. 11/1
ŘV schvaluje program projednání.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
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3) Předání jmenování novým členům ŘV
Nově jmenovaní členové ŘV, Ing. Dan Jiránek a Ing. David Koppitz nebyli přítomni
jednání. Jmenování jim bude odesláno poštou.
4) Informace ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu, zejména aktualizace
Implementačních plánů
Předseda ŘV seznámil přítomné s programem a závěry přijatými na 9. zasedání Rady vlády
pro veřejnou správu, které se konalo 27. března 2015.
Zásadní informací, mající dopad na činnosti ŘV, bylo sdělení, že v rámci jednání Rady vlády
byla přijata dvě níže uvedená usnesení (č. 9/2 a č. 9/4) směrovaná k precizaci zadání plnění
úkolů a posunutí termínů stanovených usnesením vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015.
Obě usnesení se týkají aktualizace Implementačních plánů a jejich aktualizace.
Usnesení č. 9/2
RVVS doporučuje v rámci usnesení vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 k bodu II., písm. b)
posunutí termínu do 31. července 2015, materiál bude RVVS předložen k projednání do 30. 6.
2015.

Usnesení č. 9/4
RVVS doporučuje vládě zrušit v rámci usnesení vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015 část přijatou
k bodu II. písm. c) a nahradit je tímto zněním „předložit vládě ke schválení do 31. července 2015
Seznam záměrů strategických projektů v oblasti informační společnosti a aktualizované,
doplněné Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období
2014-2020, a to zejména z hlediska objemu plánovaných prostředků, zdrojů financování
(národní a ESIF zdroje) a odpovědností“. Materiál bude RVVS předložený k projednání do 30. 6.
2015.

Dále ředitel OSR Ing. Mgr. Sláma podal informaci o přípravě dílčích úprav Implementačních
plánů pro Strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy. Ředitel OSR
oficiálně vyzval členy ŘV k zaslání podnětů pro aktualizaci předmětného Implementačního
plánu s termínem do 21. dubna 2015. Upozornil, že aktualizace by měla být především
u předpokládaných projektů z pohledu gestorství, zdrojů financování a předpokládaného
objemu prostředků. Dále pak půjde o změny technického charakteru.
Členové ŘV následně k provedení aktualizace Implementačních plánů a Zadání pro
vypracování analýz schválili níže uvedený harmonogram:
Implementační plány
 10. 4. 2015 - rozeslání materiálu (rozešle Ing. Cába) „Strategický rámec rozvoje VS
ČR pro období 2014 – 2020; Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize
a optimalizace výkonu veřejné správy v území“ včetně 4 jeho příloh všem členům
Řídícího výboru;
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do 21. 4. 2015 – členové ŘV zpracují formou revize textu připomínky k zaslanému
materiálu a odešlou je Ing. Cábovi na mail: jan.caba@mvcr.cz. V rámci gesce OSR
MV budou zaslané připomínky k úpravě Implementačních plánů vyhodnoceny.

Diskuse: V rámci probíhající diskuse bylo konstatováno, že není ze strany některých členů
vlády dodržováno přijaté Usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému
rámci rozvoje VS ČR pro období 2014 -2020, konkrétně bod 3. jeho ukládací části, tj. vláda
ČR členům vlády ukládá: „… předkládat vládě návrhy legislativních opatření měnících

organizaci veřejné správy v území a řešit v případě nezbytné potřeby aktuální
problémy na svěřeném úseku předložením návrhu legislativních opatření
zasahujících do stávající organizace veřejné správy v území pouze se stanoviskem
Ministerstva vnitra.“
Jedná se zejména o problematiku:


novely zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích;
 možných změn v organizaci stavebních úřadů.
V diskusi byla rovněž zmiňována možnost formulace dopisu na předsedu vlády ohledně
neutěšeného stavu ve věci nedodržování Usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke
Strategickému rámci rozvoje VS ČR pro období 2014 -2020, konkrétně bod 3. jeho ukládací
části.
Na základě diskuse a návrhů z pléna ŘV byl předsedou ŘV Mgr. Drahovzalem formulován
návrh usnesení:
Usnesení č. 11/2
Řídící výbor doporučuje informovat na zasedání RVVS o neutěšeném stavu ve věci
nerespektování UV ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje VS ČR
pro období 2014 -2020, konkrétně bod 3.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/3

Řídící výbor doporučuje ke stažení novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích z důvodu nerespektování UV ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke
Strategickému rámci rozvoje VS ČR pro období 2014 -2020, konkrétně bod 3.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

5) Informace o přípravách zadání analýz dle Implementačních plánů
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma podal přítomným informaci o přípravách zadání analýz
dle Implementačních plánů. Konstatoval, že zpracování zadání analýz je v současné době
nově posuzováno a revidováno z úrovně OSR. Záměr zpracování zadání analýz
k jednotlivým specifickým cílům byl prezentován následovně:
 2. 1 - Harmonizace administrativního členění státu – o zpracování zadání jednáno se
zástupci VŠE Praha;
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2. 2 - Revize a úprava funkce územně členěných měst – bude zpracováno v rámci
OSR a pracovního výboru;
2. 3 - Optimalizace systému veřejnoprávních smluv – bude zpracováno v rámci OSR
a pracovního výboru;
2. 4 - Úprava a optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy
– předpoklad konzultací s externími dodavateli z akademické sféry;
2. 5 - Snížení rizika platební neschopnosti územní samosprávy – bude zpracováno
v rámci OSR a pracovního výboru.

Předpokládaný harmonogram pro vypracování Zadání analýz
 do 30. 4. 2015 – v rámci gesce OSR se předpokládá dopracování Zadání analýz (2.1,
2.2, 2.3, 2.4 a 2.5), která budou reagovat na cíle a „mantinely“ schválené ve
Strategickém rámci a Implementačních plánech;
 do 5. 5. 2015 - OSR prostřednictvím předsedů pracovních výborů (2.1, 2.2, 2.3,
2.4 a 2.5) odeslat členům pracovních výborů k připomínkám nově zpracované Zadání
analýz, popř. k tomuto zorganizovat jednání pracovních výborů;
 do 12. 5. 2015 - členové pracovních výborů zašlou připomínky a podněty k Zadání
analýz předsedům pracovních výborů, kteří je vypořádají a předloží Ing. Cábovi
konečný text Zadání analýz;
 14. 5. 2015 - projednání Zadání analýz na ŘV 2.
Usnesení č. 11/4
Řídící výbor souhlasí s aktualizací Implementačních plánů a zpracováním Zadání
analýz podle výše navrženého časového a obsahového harmonogramu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma předložil informaci ve věci možnosti Provedení analýzy
fungování smíšeného modelu veřejné správy (na základě ŘV konaného 12. března 2015
zda toto umožňuje „Strategický rámec“ a „Implementační plán“). Konstatoval, že „Strategický
rámec rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020“, stejně, jako „Implementační plán pro
strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území,“ tuto možnost
připouští.
„Strategický rámec“ uvádí, že: „…věcně bude řešení spočívat v určení administrativních
jednotek pro výkon státní správy na subregionální úrovni, které se stanou páteří celé správní
sítě. V současné době se jeví jako optimální obvody ORP, které již nyní osvědčují svoji
stabilitu. Případné menší změny co do počtu nemohou v budoucnu již povahu této správní
struktury zásadně změnit. Tato varianta řešení však bude vyhodnocena a porovnána
s případnými dalšími variantami.“
K tomuto byla následně přítomnými vedena diskuse, kde pan Rampas nevidí důvod
k analýze fungování smíšeného modelu veřejné správy.
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma předložil informaci ve věci odborného stanoviska
k Zadávání veřejných zakázek týkajících se implementace některých opatření
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Strategického rámce rozvoje VS ČR v letech 2014 – 2020. Odborné stanovisko bylo
vyžádáno a OSR následně postoupeno z úrovně odboru veřejných zakázek a centrálních
nákupů MV. ŘV byla prezentována „nosná část“ stanoviska byla ve zkratce následující:
„Oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek doporučuje, aby byly veřejné
zakázky týkající se implementace některých opatření Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR v letech 2014 -2020 zadány formou jedné veřejné zakázky rozdělené
na části, jak je upraveno v ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.“
Členové ŘV vzali informaci na vědomí.

6) Návrh systému monitorování a hodnocení stavu opatření / aktivit
specifikovaných v Implementačních plánech
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma předložil informaci o požadavku směřujícím na ŘV,
nastavit systém monitorování a hodnocení stavu plnění opatření / aktivit v rámci
Implementačních plánů. Informoval, o závěrech z jednání ŘV1 ze dne 12. 3. 2015, kde bylo
konstatováno (dle zápisu z ŘV 1 ze dne 12. 3. 2015): „RVVS žádá předsedy ŘV, aby na
základě usnesení č. 8/6 RVVS ze dne 20. 2. 2015 stanovili systém monitorování
a hodnocení stavu plnění opatření / aktivit jednotlivých specifických cílů. ŘV doporučuje
požádat Ing. Škorňu, MMR o základní nastavení vize tohoto hodnocení, které by následně
prošlo připomínkovým řízením členy ŘV, resp. koordinací s ŘV 2, ŘV 3.“ Ing. Škorňa (MMR)
byl pověřen: „Zpracovat a předložit návrh systému monitorování a hodnocení stavu plnění
opatření/ aktivit jednotlivých specifických cílů. Termín plnění: 31. 3. 2015.“
K této záležitosti mají být ze strany MMR a MV ČR předloženy v nejbližší době potřebné
podklady.

7) Organizační záležitosti a různé
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma přítomné informoval o vzniku nového odboru
(k 1. 4. 2015 v rámci sekce náměstkyně ministra pro řízení sekce legislativy a veřejné
správy), který přebírá agendu týkající se Strategického rámce rozvoje veřejné správy v ČR
pro období 2014-2020, resp. související činnosti. Informoval o pověření výkonem činností
tajemníka RVVS, kterým je Ing. et Ing. Jan Cába, MBA, tel. 974 816 616, mail:
jan.caba@mvcr.cz, sekreteriatrvvs@mvcr.cz (zůstává zachován obecný mail na RVVS).
Další termín jednání ŘV byl stanoven na čtvrtek 14. května 2015 od 09.30 hod.
v místnosti 1.70 (1. patro).

8) Závěr
1. Řídící výbor v souladu se svým Usnesením č. 11/2 doporučuje informovat na
zasedání RVVS 24. 4. 2015 o neutěšeném stavu ve věci nerespektování UV ze dne
27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje VS ČR pro období 2014 -2020,
konkrétně bod 3.
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2. Řídící výbor v souladu se svým Usnesením č. 11/3 doporučuje ke stažení novely
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z důvodu nerespektování UV ze
dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje VS ČR pro období 2014 2020, konkrétně bod 3.
3. Řídící výbor schválil aktualizaci Implementačních plánů a zpracování „Zadání pro
vypracování analýz“ podle navrženého časového a obsahového harmonogramu
podle výše v zápise uvedeného Usnesení č. 11/4.

Zpracoval:

Ing. et Ing. Jan Cába, MBA, organizační zajištění výboru.

Schválil:

Mgr. Pavel Drahovzal, předseda řídícího výboru pro optimalizaci výkonu
veřejné správy v území.

Na vědomí:

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy

Přílohy:
1) Prezenční listina jednání ŘV 9. 4. 2015.
2) Návrh programu ŘV 9. 4. 2015 – materiál byl rozeslán elektronicky s pozvánkou 3. 4.
2015.
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