Zápis č. 11
ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod.
Přítomni:
Viz prezenční listina.
Průběh zasedání:
1. Zahájení zasedání
Jednání zahájila místopředsedkyně Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen „RVVS“) Mgr. Jana
Vildumetzová, která přivítala přítomné a následně sdělila základní informace týkající se jednání
RVVS:
Počet členů Rady: 20
Počet členů Rady s právem hlasovat: 17
Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících): 17
Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat: 15
Počet k přijetí usnesení: 9
Rada je usnášeníschopná.
Místopředsedkyně RVVS na zasedání přivítala hosta, poslance Josefa Zahradníčka, člena
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.

Dále pro informaci místopředsedkyně RVVS Mgr. Jana Vildumetzová uvedla, že na základě
učiněné nabídky ze strany MV byl vedením Českomoravské komory odborových svazů do RVVS
navržen Bc. Pavel Bednář – předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.
V současné době je připravováno jeho jmenování předsedou RVVS.
Místopředsedkyně RVVS Mgr. Jana Vildumetzová taktéž pro informaci uvedla, že do RVVS
bude v nejbližší době navržen a následně předložen ke jmenování předsedovi RVVS i další
zástupce tripartity, tj. zástupce za zaměstnavatele.
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2. Projednání návrhu a schválení programu zasedání RVVS
Místopředsedkyně RVVS Mgr. Jana Vildumetzová vyzvala členy RVVS k vyjádření se
k předloženému Návrhu programu zasedání s tím, že navrhla doplnění nových bodů pod
označením 8. Projednání materiálu Roční zpráva o stavu Smart Administration a 9. Statuty
a Jednací řády jednotlivých řídících výborů. K předloženému Návrhu programu nebyly vzneseny
žádné další požadavky na jeho případné doplnění či vypuštění bodů zasedání. Schválený
program po doplnění nových bodů 8. a 9. je uveden v příloze 1.
Usnesení č. 11/1: „RVVS schvaluje program zasedání podle předloženého Návrhu programu se
zapracováním úprav.“
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Vyhodnocení plnění úkolů z usnesení předešlého zasedání RVVS
Vyhodnocení provedl Ing. Mgr. David Sláma, který konstatoval průběžné plnění úkolů podle
přijatých usnesení. Vyhodnocení plnění úkolů je uvedeno v příloze 2.
RVVS bere na vědomí informaci o plnění úkolů z usnesení předešlého zasedání RVVS.

4. Prezentace zástupce MMR ČR ve věci nově navrhovaných změn kompetencí stavebních
úřadů
Místopředsedkyně RVVS Mgr. Jana Vildumetzová udělila slovo Ing. Marcele Pavlové, pověřené
zastupováním funkce náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro veřejné investování, která je
zároveň ředitelkou odboru stavebního řádu MMR. Paní Ing. Marcela Pavlová podala přítomným
informaci o tom, jaký je skutečný stav v souvislosti s připravovanou novelou stavebního zákona
v kontextu působností a organizačního začlenění stavebních úřadů v rámci obcí typu I, II a III.
Ing. Marcela Pavlová uvedla, že novela je připravována tak, aby v polovině června tohoto roku
mohla být předložena do mezirezortního připomínkového řízení. V tomto připomínkovém řízení
bude mít každý z rezortů možnost uplatnit své připomínky k předloženému návrhu změny
zákona. Konstatovala, že již dnes mají např. zástupci Svazu měst a obcí a nejen oni možnost se
k materiálu vyjadřovat v rámci pracovní skupiny zřízené při MMR. Ing. Marcela Pavlová sdělila,
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že se oproti současnému stavu zákonné úpravy nebude měnit rozložení stavebních úřadů
v rámci obcí typu I, II a III. Nově je navrhováno jedno „koordinované stavební řízení“ v rámci
něhož budou koordinovány všechny zájmy nejen „základních“ stavebních úřadů, ale i ostatních
typů stavebních úřadů (např. vojenský stavební úřad, vodní stavební úřad…). Na obcích III. typu
se bude vydávat závazné stanovisko ke „koordinovanému stavebnímu řízení“ ze strany „Úřadu
územního plánování“ (tj. současný stavební úřad v rámci ORP). Jeho stanovisko, podléhající
přezkumu, bude pro obce typu I a II závazné. Právě tato skutečnost, tj. závaznost stanoviska
z „Úřadu územního plánování“ dislokovaném na obci typu III se následně stala ústředním bodem
proběhnuvší diskuse.
V rámci diskuse byla věcně konzultována problematika závaznosti stanoviska z „Úřadu územního
plánování“ dislokovaném na obci typu III pro obce typu II a I. Od zástupců samospráv zněl
názor, že takto navrhovaná úprava zákona by výrazným způsobem zasáhla do v současné době
platných kompetencí obcí typu I a II, s čímž nelze souhlasit. Dále byla diskutována problematika
personálního posílení obcí typu III v případě přijetí novely zákona. Předpokládá se, že toto bude
součástí RIA, tak aby bylo možné promítnout navrhované změny do kalkulace příspěvku na
přenesenou působnost.
RVVS bere na vědomí informace ohledně stavebních úřadů.

5. Projednání aktualizace Implementačních plánů
Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma informoval o procesu aktualizace Implementačních plánů
od minulého jednání RVVS, která je prováděna podle schváleného harmonogramu s tím, že bylo
realizováno vnitrorezortní připomínkové řízení a 28. 5. proběhlo vypořádání připomínek.
Do mezirezortního připomínkového řízení budou Implementační plány předloženy počátkem
června.
Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma konstatoval, že se aktualizace u předpokládaných projektů
týkají zejména problematiky gestorství, zdrojů financování a předpokládaného objemu prostředků
u plánovaných projektových záměrů. Dále sdělil, že na Implementační plán ke Strategickému cíl
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nástrojů

eGovernmentu bude do mezirezortního připomínkového řízení předložen samostatně později
spolu s kartami projektových okruhů. Projednávané Implementační plány ve verzi pro vnitroresort
jsou uvedeny v příloze 3.
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V rámci diskuse

byl detailněji představen časový harmonogram postupu schvalování

Implementačních plánů.
Následně byl k bodu 5 předložen návrh usnesení s tímto výsledkem hlasování:
Usnesení č. 11/2: „RVVS schvaluje aktualizované Implementační plány a souhlasí s jejich
předložením do mezirezortního připomínkového řízení a následně vládě ČR.“
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 1

Usnesení bylo přijato.

6. Projednání Zadání analýz pro vybrané specifické cíle
Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma informoval, že většina specifických cílů ve Strategickém rámci
předpokládá jako prvotní aktivitu zpracování analýz. K tomu je potřebné, aby RVVS schválila
jejich obsahové vymezení. Dále informoval, že pro Strategický cíl 2 bude realizována jedna
nadlimitní veřejná zakázka s tím, že zájemci se budou moci přihlásit na jednotlivé specifické cíle.
Specifický cíl 1.3 bude realizován interně a pomocí dohod o provedení práce. Analýza pro
naplnění specifického cíle 1.4 bude realizována prostřednictvím samostatného oddělení strategií
a koncepcí. Projednávaná Zadání analýz jsou uvedena v příloze 4. Ing. Mgr. Sláma postupně
seznámil se základními atributy zadání jednotlivých analýz.
V rámci diskuse k zadání analýzy 2.1 Harmonizace administrativního členění státu byl vznesen
požadavek, aby bylo přítomnými členy RVVS přijato usnesení, z něhož by plynula povinnost do
zadání analýz doplnit text, který by zavazoval hodnotit dopady v oblasti subsidiarity,
dekoncentrace a decentralizace státní správy. Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma konstatoval,
že mnohé z toho, je v zadání analýz již zapracováno. Zmíněno bylo také, že důležitý je rovněž
pohled hospodárnosti a efektivnosti. V pokračující diskusi bylo deklarováno, že činnost spojená
s realizací analýz musí být směřována tak, aby přinesla co největší prospěch občanům. Proto
bude do zadání analýzy ke specifickému cíli 2.1. dodán do výstupů požadavek na zhodnocení
dostupnosti služeb veřejné správy v území.
Následně Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma přítomné postupně seznámil s ostatními zadáními
analýz.
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V rámci diskuse k jednotlivým zadáním analýz bylo pouze u zadání analýzy ke specifickému cíli
2.3 Optimalizace systému veřejnoprávních smluv navrhováno zabývat se problematikou
zpřístupňování veřejnoprávních smluv.
Následně bylo k bodu 6 hlasováno o tomto usnesení s tímto výsledkem hlasování:
Usnesení č. 11/3: „RVVS schvaluje předložená Zadání analýz pro vybrané specifické cíle 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 1.3 a 1.4.“
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 1

Usnesení bylo přijato.

7. Projednání materiálu „Návrh systému monitorování a hodnocení stavu plnění opatření /
aktivit specifikovaných v Implementačních plánech.“
Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma informoval o materiálu „Návrh systému monitorování
a hodnocení stavu plnění opatření / aktivit specifikovaných v Implementačních plánech.“ Tento
materiál byl projednán na zasedání ŘV pro modernizaci veřejné správy (na základě návrhu
MMR) a je využitelný pro hodnocení Implementačních plánů a Strategického rámce. Navrhovaná
struktura hodnocení bude tvořit vstup pro zpracování výročních zpráv, resp. evaluačních zpráv
k Implementačním plánům. Materiál „Návrh systému monitorování a hodnocení stavu plnění
opatření / aktivit specifikovaných v Implementačních plánech,“ je uveden v příloze 5.
K předloženému materiálu nevzešel z pléna žádný námět do diskuse.
Následně bylo k materiálu navrženo usnesení s tímto výsledkem hlasování:
Usnesení č. 11/4: „RVVS schvaluje systém monitorování a hodnocení stavu plnění opatření /
aktivit specifikovaných v Implementačních plánech.“
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

8. Projednání materiálu „Roční zpráva o stavu Smart Administration.“
Mgr. Lukáš Klučka, vedoucí oddělení průřezových činností – zástupce ředitele odboru
projektového řízení podal přítomným informaci k předloženému materiálu, který vznikl jako
informativní materiál v návaznosti usnesení vlády č. 757/2007, kterým vláda ČR schválila
dokument “Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart
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Administration v období 2007 – 2015“. Mgr. Lukáš Klučka přítomné dále seznámil s tím, že
součástí Strategie je i ustanovení, které ukládá předkládat jednou ročně Souhrnnou roční zprávu
vládě ČR. Tento materiál shrnuje pokrok v Implementaci Strategie Smart Administration (dále jen
Strategie) za období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015. Materiál je uveden v příloze 6.
K předloženému materiálu nevzešel z pléna žádný námět do diskuse.
Následně bylo k materiálu navrženo usnesení s tímto výsledkem hlasování:
Usnesení č. 11/5: „RVVS bere na vědomí Roční zprávu o stavu Smart Administration
a doporučuje její předložení vládě.“
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

9. Statuty a Jednací řády jednotlivých řídících výborů.
Ředitel OSR MV Ing. Mgr. Sláma informoval o požadavku předsedy Řídícího výboru pro lidské
zdroje, aby bylo přistoupeno ke zpracování samostatných Statutů a Jednacích řádů pro Řídící
výbor pro modernizaci veřejné správy, Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy
v území a Řídící výbor pro lidské zdroje.
Tyto Statuty a Jednací řády pro potřeby jednotlivých řídících výborů, které jsou součástí přílohy 7,
jsou předkládány RVVS k projednání.
V rámci diskuse zazněl požadavek na formální úpravu dokumentů.
Následně bylo k materiálu navrženo usnesení s tímto výsledkem hlasování:
Usnesení č. 11/6: „RVVS schvaluje Statuty a Jednací řády pro Řídící výbor pro modernizaci
veřejné správy, Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území a Řídící výbor pro
lidské zdroje.“
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
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10. Organizační záležitosti RVVS a různé
a) Informace z jednání Řídicích výborů RVVS
Ing. Mgr. Sláma podal přítomným členům RVVS informaci z průběhu posledních jednání Řídícího
výboru pro modernizaci veřejné správy.
Mgr. Drahovzal podal přítomným členům RVVS informaci z průběhu posledního jednání
z Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území.
Ing. Štěpánka Cvejnová podala přítomným informace z činnosti ŘV pro lidské zdroje ve veřejné
správě.
b) Informace ze Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě
Podání informace ze Společného Řídícího výboru pro eGovernmentu a služby informační
společnosti ve veřejné správě byla přeložena na pořad příštího zasedání RVVS.
c) Různé
Termín následujícího jednání RVVS je v pátek 19. června 2015 od 9.30 hod. zasedací místnost
1.04. Bude se jednat o společné zasedání s RVIS.
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma přítomné informoval, že předběžné termíny dalších jednání
Rady vlády pro veřejnou správu jsou pro rok 2015 rámcově stanoveny na třetí pátek v měsíci září
a třetí pátek v měsíci listopadu.
Na pořad tohoto jednání je navrhováno zařadit:
Bez návrhů.

11.

Závěr
Jednání RVVS bylo ukončeno v 11. 15 hod.

Zpracoval:

Ing. et Ing. Jan Cába, MBA

Schválila:

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná místopředsedkyně RVVS

Praze dne

8. června 2015
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