Zápis č. 12
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 14. 5. 2015
Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru: 17
s právem hlasovat

14 členů

bez práva hlasovat 3 členů

Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 6; od 10:03 hod. 7
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 6; od 10:03 hod. 7
Počet k přijetí usnesení: 8
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): 6; od 10:03 hod. 7 (od bodu 5
programu jednání).
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 6; od 10:03 hod. 7 (od bodu 5
programu jednání).
Počet k přijetí usnesení: 7
Řídící výbor není usnášeníschopný. Návrh programu jednání a materiály k jednání byly
zaslány v souladu s Jednacím řádem. Návrh programu nikdo z členů ŘV nerozporoval
a nežádal jeho doplnění.
Přítomní členové ŘV navrhují zasedat a projednat obsahovou náplň jednotlivých bodů
uvedených v Návrhu programu jednání. O potřebných usneseních bude hlasováno formou
„per rollam“.
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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) Vyhodnocení plnění úkolů z 11. zasedání ŘV, konaného 9. 4. 2015
4) Informace z Rady vlády pro veřejnou správu, konané dne 24. 4. 2015
5) Změny Implementačního plánu ke strategickému cíli 2 Revize a optimalizace výkonu
veřejné správy v území.
6) Projednání zadání analýz k naplnění specifických cílů 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5.
7) Organizační záležitosti a různé
8) Závěr
Navržený program jednání je shodný, jako v souladu s Jednacím řádem v předstihu
rozeslaným „Návrhem programu 12. zasedání ŘV “ – Příloha 1.
V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1) bylo předsedou ŘV rozhodnuto projednat materiály,
jejichž obsah je shodný s výše uvedeným Návrhem programu jednání a přijmout k nim
usnesení „per rollam“.
3) Vyhodnocení plnění úkolů z 11. zasedání ŘV konaného 9. 4. 2015
Ř OSR Ing. Mgr. David Sláma vyhodnotil plnění úkolů přijatých usneseními z minulého
zasedání ŘV. Úkoly plněné ve spojitosti s aktualizací Implementačních plánů pro splnění
Strategického cíle 2 a úkoly spojené s Návrhy zadání pro vypracování analýz jsou
předmětem jednání (bod 5 a 6).
4) Informace ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu, zejména aktualizace
Implementačních plánů
Ř OSR Ing. Mgr. David Sláma seznámil přítomné s programem a závěry přijatými na
10. zasedání RVVS, které se konalo 24. 4. 2015. Přítomné informoval, že v rámci jednání
RVVS byla projednána tato klíčová témata:


Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Legislativa v oblasti veřejných zakázek je jedním z největších témat veřejné správy a má
zásadní vliv na její fungování. Tato oblast žádá velké zjednodušení a to při současném
naplnění požadavků stanovených evropskými směrnicemi. Prezentaci k předmětnému
tématu „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ provedla zástupkyně MMR ČR
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Mgr. Markéta Adámková, která informovala, že zmiňovaný návrh zákona byl 22. 4. 2015
odeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Ř OSR Ing. Mgr. David Sláma informoval,
že Mgr. Markéta Adámková přítomným představila systematiku navrhovaného zákona,
seznámila se základními ustanoveními, používanými pojmy, příležitostmi a riziky nového
zákona. Bylo konstatováno, že prostřednictvím nového zákona je zde naděje na vyřešení
velké části problémů současné praxe. Dále Ř OSR Ing. Mgr. David Sláma přítomné odkázal
na zveřejněný zápis z tohoto jednání RVVS na www stránkách MV.


Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Ř OSR Ing. Mgr. David Sláma informoval, že Ministerstvo dopravy připravilo v roce
2013/2014 novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde se mimo jiné
mění kompetence obcí. Na RVVS se již mnohokrát diskutovalo téma přenosu silničních
správních úřadů ze všech obcí, pouze na obce ORP. To by znamenalo velkou změnu
v rámci nastavení kompetencí jednotlivých obcí, ale i zhoršení dostupnosti služeb veřejné
správy pro občany. Poslanecká sněmovna ve třetím čtení podpořila načtený pozměňovací
návrh, který se snažil o kompromisní řešení. Hospodářský výbor tuto změnu, tedy zachování
silničních správních úřadů na všech obcích, podpořil. Je naděje, že kompetence obcím typu
I. na obce typu III. nebudou přeneseny.


Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

Ř OSR Ing. Mgr. David Sláma informoval přítomné o přípravě věcného záměru zákona
o evidenci obyvatel a rodných číslech, který byl na jednání RVVS prezentován. Současná
platná právní úprava, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech nabyla
účinnosti 1. 7. 2000. Po 15 letech účinnosti doznal zákon 26 novelizací, což vedlo
k rozhodnutí vytvořit zákon nový. Informoval o současném vysokém počtu občanů
(cca 375 000) evidovaných k trvalému pobytu na ohlašovnách. Na ohlašovnách jsou taktéž
evidováni občané, kteří nezískali souhlas vlastníka nemovitosti k ohlášení změny místa
trvalého pobytu. Věcný záměr zákona počítá se změnou charakteru trvalého pobytu
z evidenčního na ohlašovací, umožnění přihlášení k trvalému pobytu do nebytového prostoru
nebo s užívacím právem k nemovitosti, které je spojeno s právem přihlásit se na její adrese
k trvalému pobytu. Nově se navrhuje povinnost hlásit se k trvalému pobytu podle skutečného
místa pobytu apod. Zaveden by mohl být opětovně pobyt přechodný.
Přítomní členové ŘV vzali informaci na vědomí.
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5) Změny implementačního plánu ke strategickému cíli 2 Revize a optimalizace
výkonu veřejné správy v území.
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma podal přítomným informaci o provedených úpravách
Implementačních plánů, které jsou uvedeny v příloze. V současné době je materiál ve
vnitřním připomínkovém řízení.
 Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy
v území – příloha 2;
 Příloha 1 – Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2
Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.1 až 2.5) – příloha 3;


Příloha 2 – doplňující informace k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2 – příloha
4;

 Příloha 3 – Soubor indikátorů k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2: Revize
a optimalizace výkonu veřejné správy v území – příloha 5;
 Příloha 4 – Registr rizik k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2: Revize
a optimalizace výkonu veřejné správy v území – příloha 6;
 Návrh změny Implementačního plánu pro strategický cíl 2, vyhodnocovací tabulka
navrhovaných změn - příloha 7.
Přítomní členové ŘV nepředložili žádné požadavky na změny či jiné úpravy materiálů. Bude
hlasováno „per rollam“.
6) Projednání zadání analýz k naplnění specifických cílů 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5.
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma podal přítomným informaci o procesu zpracování
„Návrhů pro vypracování analýzy“, prostřednictvím nichž budou plněny úkoly v rámci
specifických cílů 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Následně prezentoval jednotlivé níže uvedené
materiály, ke kterým předkládal zdůvodnění jednotlivých změn. Konečné znění obsahové
vymezení zadání analýz je uvedeno v přílohách.:
 Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.1 Harmonizace administrativního členění
státu – příloha 8;
 Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.2 Revize a úprava funkce územně
členěných měst - příloha 9;
 Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.3 Optimalizace systému veřejnoprávních
smluv - příloha 10;
 Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.4 Úprava a optimalizace systému
financování přeneseného výkonu státní správy - příloha 11;
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 Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.5 Snížení platební neschopnosti územních
samospráv- příloha 12.
V rámci prezentace uvedené problematiky Ř OSR Ing. Mgr. Davidem Slámou bylo v rámci
diskuse k jednotlivým Návrhům zadání pro vypracování analýz požadováno provést úpravu
pojmosloví

v rámci

Návrhu

zadání

pro

vypracování

analýzy

2.1

Harmonizace

administrativního členění státu, části třetí ve věci meziobecní spolupráce, což je ustálený
termín a mělo by jím být nahrazeno spojení „spolupráce obcí“. K tomuto zadání ještě přijdou
upřesňující připomínky ze strany MMR. Meziobecní spolupráce bude v zadání chápána
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Přítomní členové ŘV nevznesli proti zpracovaným Návrhům další připomínky nad rámec
připomínek uvedených v diskusi. Bude hlasováno „per rollam“.
7) Organizační záležitosti a různé
Další termín zasedání bude určen elektronickou korespondencí a bude členům ŘV včas
sdělen.
8) Závěr
Předseda ŘV poděkoval přítomným za účast a v 11:10 hod. zasedání ukončil.

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. Návrh programu zasedání.
2. Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy
v území.
3. Příloha 1 – Hierarchická struktura prací k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2
Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (SC 2.1 až 2.5).
4.

Příloha 2 – doplňující informace k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2.
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5. Příloha 3 – Soubor indikátorů k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2: Revize
a optimalizace výkonu veřejné správy v území.
6. Příloha 4 – Registr rizik k Implementačnímu plánu pro Strategický cíl 2: Revize
a optimalizace výkonu veřejné správy v území.
7. Návrh změny Implementačního plánu pro strategický cíl 2, vyhodnocovací tabulka
navrhovaných změn.
8. Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.1 Harmonizace administrativního členění státu.
9. Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.2 Revize a úprava funkce územně členěných
měst.
10. Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.3 Optimalizace systému veřejnoprávních smluv.
11. Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.4 Úprava a optimalizace systému financování
přeneseného výkonu státní správy.
12. Návrh zadání pro vypracování analýzy 2.5 Snížení platební neschopnosti územních
samospráv.
13. Prezenční listina.
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