Zápis ze 13. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 20. 11. 2015 od 9.30 hod.

Přítomní:
Viz prezenční listina
Průběh zasedání:
1. Zahájení zasedání
Jednání zahájila výkonná místopředsedkyně Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen „RVVS“)
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy (dále jen
„místopředsedkyně RVVS“), přivítala přítomné členy RVVS a hosty a následně zahájila jednání
RVVS.
RVVS
Celkový počet členů Rady

24

Počet členů Rady s hlasovacím právem:

22

Počet přítomných členů Rady (včetně zastupujících):

18

Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat:

16

Počet k přijetí usnesení:

12

Rada byla usnášeníschopná v průběhu celého svého zasedání.
Prezenční listina je přílohou č. 1
Místopředsedkyně RVVS konstatovala usnášeníschopnost zasedání a následně uvítala přítomné
hosty, prof. RNDr. René Wokouna, CSc., rektora z VŠ Regionálního rozvoje, Praha a pana
Jaromíra Jecha, ředitele Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí.
Místopředsedkyně RVVS následně informovala členy RVVS o skutečnosti, že mezi zasedáními
RVVS bylo z časových důvodů nutno hlasovat formou hlasování per rollam a to v rámci
vypořádávání připomínek k novele stavebního zákona, kde došlo i k dílčí novelizaci dalších
předpisů (m. j. zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Ministerstvo životního
prostředí v rámci meziresortního řízení uplatnilo připomínku, požadující, aby agenda povolování
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kácení dřevin byla přesunuta ze všech obcí na obce s pověřeným obecním úřadem se
zdůvodněním, aby došlo ke snížení chybovosti ve vydaných rozhodnutích.
Při hlasování, které probíhalo mezi 30. 9. 2015 až 6. 10. 2015, hlasovalo 16 členů RVVS pro
přijetí usnesení, 1 byl proti a 1 člen se zdržel hlasování. Ostatní členové se v požadovaném
termínu nevyjádřili.
Při hlasováni per rollam bylo přijato toto usnesení: RVVS nesouhlasí s navrhovanou právní
úpravou přenesení pravomocí povolování kácení dřevin (dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, § 8) na obce s pověřeným obecním úřadem (ve znění dle
navrhované úpravy zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §76, odst. 3).
Protokol o hlasování byl zaslán spolu s materiály a je přílohou č. 2.
Místopředsedkyně RVVS vyzvala přítomné k případným připomínkám a diskusi k projednávané
materii. Právo diskutovat nebylo nikým z přítomných využito. Místopředsedkyně RVVS následně
navrhla k projednávanému bodu hlasovat o tomto usnesení:
Usnesení č.1/13: RVVS bere na vědomí hlasování per rollam k novele stavebního zákona
a novelizaci dílčích předpisů, m. j. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
Místopředsedkyně RVVS se následně přítomných členů RVVS dotázala, zdali má někdo
případné výhrady, či podněty k doplnění zápisu z minulého, tj. 12. zasedání RVVS. Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, přešla k dalšímu bodu zasedání.

2. Projednání návrhu a schválení programu zasedání RVVS
Místopředsedkyně RVVS vyzvala členy RVVS k vyjádření se k předloženému návrhu programu
zasedání. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné další požadavky na
případné doplnění či vypuštění bodů zasedání. Schválený program je uveden v příloze č. 3.
Místopředsedkyně RVVS následně navrhla hlasovat o tomto usnesení:
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Usnesení č. 2/13: RVVS schvaluje program zasedání podle předloženého návrhu.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Analýza možností administrativního členění státu
Místopředsedkyně RVVS přítomné informovala, že existence dvojího krajského členění
a dosavadních okresů přináší řadu komplikací ve výkonu veřejné správy. Tomuto by bylo možno
odpomoci právě legislativní úpravou administrativního členění státu. Jedná se také o plnění
dohody, kterou má ČR s Evropskou komisí ve věci plnění ex ante kondicionality.
Na tomto tématu MV spolupracovalo s VŠ regionálního rozvoje, která připravila analýzu dalšího
postupu a nastínila možné varianty.
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 až 2020 a navazující Implementační plány (dále
jen „IP“) předpokládají jako prvotní aktivitu zpracování analytických podkladů monitorující
současný stav a věnující se možným variantám řešení včetně jejich zhodnocení. Předkládaný
materiál se věnuje územně správnímu členění státu, tedy části specifického cíle 2.1 SRRVS,
zbytková analýza k SC 2.1. bude zpracována spolu s dalšími analýzami.
K tomuto bodu místopředsedkyně RVVS předala slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi, řediteli odboru
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, který ve své prezentaci seznámil přítomné
s důvody řešení této problematiky (problémy ve výkonu státní správy v území, plnění podmínek
ve vztahu k Evropské komisi, naplňování Implementačních plánů). Dvojí krajské členění
i vymezení okresů a ORP zároveň bylo znázorněno na mapových podkladech i na konkrétních
příkladech, kdy občan musí jezdit na více míst při jedné životní situaci.
Následně bylo uděleno slovo prof. RNDr. René Wokounovi, CSc., rektorovi Vysoké školy
regionálního rozvoje k okomentování dané materie. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc přednesl
prezentaci na téma Analýza možností administrativního členění státu, jejíž obsah je součástí
přílohy č. 4, kterou představil zpracovaný podkladový materiál.
Po provedené prezentaci místopředsedkyně RVVS tomuto poděkovala a vyzvala přítomné
k diskusi na uvedené téma.
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Shrnutí diskuse:
Jednotliví aktéři diskuse poukazovali na plnou šíři souvislostí jakéhokoliv zásahu do v současné
době platného administrativního členění státu, poukazovali jak na přednosti, tak i nedostatky
tohoto členění a zejména na potřebu široké diskuse nad touto problematikou vzhledem k rozsahu
a možným dopadům. Průběhem celé diskuse se nesla myšlenka nesoustředit se v současné
době pouze na jednu z doporučovaných variant řešení v rámci zpracovaného materiálu Analýza
možností administrativního členění státu, ale pojmout tuto analýzu, jako vstupní materiál,
který bude využit pro práci pracovní skupiny pro přípravu řešení problematiky administrativního
členění státu. Tuto pracovní skupinu navrhovali mnozí z aktérů diskuse zřídit bezprostředně.
Pokračující diskuse byla vedena v rovině detailnějšího pohledu na ustanovení, složení a poslání
této pracovní skupiny. Pracovní skupina by měla dospět k návrhu variant, které se předloží vládě,
tak aby byla naplněna podmínka Evropské komise. Místopředsedkyně RVVS, po vyčerpávající
diskusi, následně navrhla hlasovat o tomto usnesení:
Usnesení č. 3/13:
RVVS:
a) bere na vědomí Analýzu možností administrativního členění státu;
b) doporučuje

zřídit

pracovní

skupinu

pro

přípravu

řešení

problematiky

administrativního členění státu.
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

4. Výsledky projektu podpory meziobecní spolupráce
Místopředsedkyně RVVS přítomné informovala o realizovaném projektu Svazu měst a obcí,
jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční
zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby
a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj.
K podání bližších informací o projektu vyzvala místopředsedkyně RVVS pana Jaromíra Jecha,
ředitele Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí, který zdůraznil, že se jedná
o projekt svým rozsahem a budoucími dopady do oblasti veřejné správy zcela ojedinělý.
Pan Jaromír Jech podal přítomným informace o tom, že cílem projektu bylo vytvořit podmínky
pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR včetně odborného zázemí a zefektivnit tak
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poskytování veřejných služeb, podpořit meziobecní spolupráci, kterou je žádoucí nastartovat
z úrovně samotných obcí na základě dobrovolnosti, stejně jako je důležité vytvářet struktury této
meziobecní spolupráce. Pilotní projekt byl plně hrazený ze zdrojů OP LZZ, zapojit se mohly
všechny obce a města, celkem se zapojilo 186 ORP, tedy 5.200 obcí. Doba trvání je od 1. května
2013 do 30. listopadu 2015, tj. 31 měsíců. Rozpočet projektu byl bezmála 600 mil. Kč. Pan
Jaromír Jech přítomné informoval o bariérách při realizaci meziobecní spolupráce, které vidí
prostřednictvím zjišťování v rámci realizace projektu samotní starostové obcí. 58% starostů
vnímá nedostatek financí; 49% starostů považuje za nedostatečnou či složitou legislativu; 41%
nízkou podporu ze strany státu. V rámci realizovaného projektu byly zpracovány strategie rozvoje
území v rámci jednotlivých ORP, které se projektu zúčastnily. Zaměření strategií bylo směřováno
do oblasti školství a předškolního vzdělávání, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dále
pak do oblasti cestovního ruchu společně s dopravou, zaměstnaností a bezpečností. Strategie
jsou určeny zejména obcím, městům, jejich občanům, voleným orgánům, zřízeným či založeným
organizacím. Slouží také i dalším subjektům jako jsou svazky obcí, mikroregiony, MASky nebo
neziskový sektor. Bylo připraveno celkem 1009 rozvojových aktivit, průměrně v každém území
6 rozvojových aktivit. Jaromír Jech posléze provedl závěrečné zhodnocení projektu, kdy
konstatoval, že projekt významně finančně podpořil a rovněž rozšířil meziobecní spolupráci v ČR
(v řadě regionů přímo inicioval). Na základě projektu byla zahájena diskuze o vhodných formách
meziobecní spolupráce téměř v celé ČR, stejně jako konstatoval, že projekt přispěl k tomu, že se
pravidelně setkávali zástupci obcí/týmů na regionální, krajské i celostátní úrovni a měli možnost
sdílet zkušenosti mezi sebou, porovnávat se a inspirovat se v jednotlivých oblastech.
Následně, po provedené prezentaci místopředsedkyně RVVS poskytla prostor k diskusi
k projednávanému tématu.
Shrnutí diskuse:
Členové RVVS se v rámci diskuse většinově shodli o smysluplnosti realizace tohoto projektu
a jeho značného potenciálu pro budoucnost. Diskutujícími byly hledány cesty, jakým
nejvhodnějším způsobem v praxi využít jeho výsledků tak, aby jednotlivá ministerstva mohla ve
své činnosti ze závěrů projektu čerpat. Většinový názor směřoval k zapojení ŘV pro optimalizaci
výkonu veřejné správy, v jehož rámci bylo doporučováno projednat výsledky projektu s tím, aby
tento ŘV následně RVVS předložil závěry a doporučení pro další činnost v oblasti. Diskuse se
také věnovala otázce dostatečnosti komunikace ohledně výstupů projektu ze strany zástupců
Svazu měst a obcí. Bylo připomenuto, že veškeré informace a všechny výstupy z území jsou
dostupné všem na webové stránce projektu www.obcesobe.cz. V diskusi zazněl také požadavek
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na rozeslání členům RVVS projektového záměru, tak jak byl zaslán k projednání na Řídící orgán.
To tvoří přílohu č. 5.
Po diskusi navrhla místopředsedkyně RVVS hlasovat o níže uvedeném, v průběhu jednání
formulovaném, usnesení:
Usnesení č. 4/13:
a) RVVS bere na vědomí informace o výsledcích projektu Podpory meziobecní
spolupráce;
b) RVVS ukládá ŘV pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území projednat
výsledky projektu a Radě vlády pro veřejnou správu předložit závěry;
c) RVVS podporuje další aktivity v oblasti meziobecní spolupráce.
Pro: 14

Zdržel(a) se hlasování: 2

Proti: 0

5. Naplňování Implementačních plánů č. 3 a 4, vyhodnocení rizik Implementačních plánů
Místopředsedkyně RVVS přítomné informovala, že postupy řízení implementace Strategického
rámce obsažené ve schválených IP vyžadují, aby ŘV 2x ročně projednaly postup prací na
realizaci IP, resp. zhodnotily stav řízení rizik navázaných na jednotlivé implementační plány.
Dále přítomné seznámila s tím, že výše uvedené materiály jsou schvalovány jednotlivými ŘV.
Posléze jsou materiály RVVS o postupu prací na IP předkládány k projednání. RVVS v oblasti
řízení rizik reviduje Registry rizik a schvaluje opatření ke snížení významnosti klíčových rizik,
resp. nápravná opatření při výskytu klíčových rizik.
Následně místopředsedkyně RVVS udělila slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi k přednesení
informace na téma: „Naplňování aktivit Implementačních plánů 3 a 4 Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a vyhodnocení rizik IP.“
Ing. Mgr. David Sláma přítomné seznámil s danou problematikou stavu hodnocení plnění IP
a řízení rizik, které shrnul do jednotlivých bodů:
a) Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti (SŘV) a Řídicí
výbor

pro

lidské

zdroje

ve

veřejné

správě

(ŘV3)

projednaly

postup

prací

specifikovaných v Implementačním plánu pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti
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a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu

(SŘV)

a Implementačním plánu pro strategický cíl 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě (ŘV3); zejména v případě IP 4 v rámci implementace služebního
zákona je množství opatření již splněno
 výstup ze zhodnocení byl rozeslán v rámci podkladových materiálů k jednání RVVS
a je předkládán k projednání RVVS (a vzetí informace na vědomí);
b) Zhodnocení za IP1 a IP2 – informace byly projednány RVVS dne 25. 9. 2015 (usnesení
RVVS č. 6/12 a) z 25. 9. 2015)
c) Aktualizace Registrů rizik (na předchozím jednání RVVS bylo ŘV uloženo připravit
zprávu o zhodnocení řízení rizik za jednotlivé strategické cíle):
 informace o stavu řízení rizik pro jednotlivé strategické cíle, včetně aktualizace
Registrů rizik jsou obsaženy v materiálech zaslaných k jednání RVVS (Registry rizik
pro jednotlivé IP); jako největší riziko se jeví nedostatečné personální zajištění, resp.
nedostatečná časová kapacita realizačního týmu pro naplňování jednotlivých opatření
a aktivit specifikovaných v Implementačních plánech.
 jednotlivé ŘV projednaly stav řízení rizik k Implementačním plánům, schválily
aktualizované verze Registrů rizik k IP a předkládají Registry rizik RVVS k revizi –
RVVS po projednání materiálů „bere na vědomí aktualizaci Registrů rizik
a schvaluje opatření ke snížení významnosti navrhovaná u klíčových rizik“
Následně, po provedené prezentaci otevřela místopředsedkyně RVVS diskusi k přednesenému
tématu.
Shrnutí diskuse:
Ing. Mgr. David Sláma v souvislosti s projednáváním těchto bodů uvedl požadavek, kterým budou
obesláni jednotliví gestoři projektových záměrů uvedení v Implementačních plánech, jedná se o
zachycení stavu příprav/realizace jednotlivých projektů uvedených v Implementačních plánech,
z toho důvodu, aby Ministerstvo vnitra, potažmo RVVS měly přehled o stavu plnění. Druhým
požadavkem bude vyhotovit hodnotící zprávy o postupu naplnění opatření definovaných
Implementačními plány, které budou využity pro zpracování evaluační zprávy ke Strategickému
rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Oba úkoly mají zpracovat
gestoři opatření, materiály mají projednat jednotlivé řídící výbory a následně budou předloženy
na příštím zasedání RVVS.
Po uzavření diskuse navrhla místopředsedkyně RVVS hlasovat o níže uvedeném usnesení:
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Usnesení č. 5/13:
RVVS
a)

bere na vědomí zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů pro
strategické cíle 3 a 4;

b)

schvaluje aktualizované Registry rizik k Implementačním plánům;

c)

ukládá všem řídicím výborům zpracovat zprávu o postupu prací na projektech/
projektových záměrech schválených v rámci Implementačních plánů;

d)

ukládá všem řídicím výborům zpracovat zprávu o hodnocení stavu ukončených/
probíhajících

opatření

jako

podkladu

pro

evaluační

zprávu

k realizaci

Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 20142020.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

6. Informace o přípravách výběrového řízení v rámci projektu zpracování analýz
specifických cílů 2.1 a 2.4
Problematiku uvedla místopředsedkyně RVVS s tím, že přítomným sdělila, že se v rámci
IP předpokládá jako prvotní aktivita zpracování analýz. Jejich obsahové vymezení bylo
projednáno a schváleno na zasedání RVVS, dne 29. 5. 2015. Členové RVVS obdrželi
v podkladech před tímto zasedáním materiály pro zpracování veřejné zakázky „Zpracování
analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb ke
specifickému cíli 2.1 a 2.4“. Od květnového projednávání bylo zadání dále precizováno
a zpřesňováno. Z toho důvodu byly opětovně předloženy podklady pro zpracování veřejné
zakázky k možnému vyjádření a posouzení. U zadání k ostatním specifickým cílům nedošlo
k významným obsahovým změnám a doplnění.
Následně místopředsedkyně RVVS udělila slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi k okomentování
dané materie.
Ing. Mgr. David Sláma poukázal na důvodovou zprávu a informoval o zpracování analýzy ke
zlepšení dostupnosti služeb ke specifickým cílům 2.1 a 2.4, tj. podal přítomným členům RVVS
informaci o tom, že Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 a 2020 a navazující IP
předpokládají jako prvotní aktivitu zpracování analytických podkladů monitorující současný stav
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a věnující se možným variantám řešení včetně jejich zhodnocení. V průběhu měsíce října byla
Ministerstvem vnitra podána Ministerstvu práce a sociálních věcí, jako řídícímu orgánu
Operačního programu zaměstnanost, žádost o finanční podporu projektu “Zpracování
analytických podkladů vycházejících z IP Strategického rámce České republiky pro období 2014
– 2020“. Očekávané rozhodnutí o posouzení žádosti se předpokládá do konce roku 2015.
V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zpracování
těchto analytických podkladů. Bude se jednat o společnou nadlimitní veřejnou zakázku
rozdělenou na jednotlivé části, dle dílčích analýz. V rámci původně schváleného obsahové
zadání došlo k vyjmutí jedné z částí, a to konkrétně problematice věnující se administrativnímu
členění státu. Tato problematika je řešena samostatně vlastní analýzou dle schváleného
obsahového vymezení a to z důvodu nutnosti dodržení časového harmonogramu, kde je
Ministerstvo vnitra vázáno jako součást plnění ex ante kondicionalit ve vztahu k Evropské komisi
a musí do konce roku 2016 předložit vládě případný věcný návrh zákona o administrativním
členění státu (viz projednávaný bod č. 3).
Následně, po provedeném představení materiálu místopředsedkyně RVVS poskytla prostor
k diskusi k projednávanému tématu.
Shrnutí diskuse:
Členové RVVS vesměs vzali informaci podanou Ing. Mgr. Davidem Slámou na vědomí. Diskuse
se věnovala také zařazení meziobecní spolupráce jako jednoho z bodů analýz; v dané věci
neexistuje jednomyslné stanovisko
Po uzavření diskuse navrhla místopředsedkyně RVVS hlasovat o níže uvedeném usnesení:
Usnesení č. 6/13: RVVS schvaluje podklady pro zpracování veřejné zakázky „Zpracování
analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích
služeb ke specifickému cíli 2.1 a 2.4.
Pro: 12

Proti: 1

Zdržel(a) se hlasování: 1

Usnesení bylo přijato.

7. Statut společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti
Místopředsedkyně RVVS přítomné informovala, že na minulém zasedání RVVS, které se konalo
25. 9. 2015, vzali členové RVVS na vědomí výsledky hlasování per rollam, jimiž byli schváleni
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noví členové společného řídícího výboru pro eGovernment. Pro řídící výbor pro eGovernment
a služby informační společnosti byl vypracován nový Statut, který má být schválen oběma
Radami. Návrh Statutu byl všem členům RVVS zaslán spolu s materiály k jednání v předstihu, do
doby jednání RVVS byly však provedeny další úpravy a byl přítomným předán „na stůl“. Konečná
podoba je součástí přílohy tohoto zápisu. Konkrétnější strukturu představil Mgr. Luboš Valenta
z odboru eGovernmentu.
Příloha č. 6 – Statut společného řídícího výboru pro eGovernment.
Následně místopředsedkyně RVVS vyzvala přítomné k případné diskusi k novému Statutu.
Shrnutí diskuse:
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto nechala místopředsedkyně RVVS hlasovat o návrhu
usnesení.
Usnesení č. 7/13: RVVS schvaluje Statut společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

8. Různé - Informace z Řídících výborů
a) Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy
Místopředsedkyně RVVS udělila slovo k podání „Informace z činnosti Řídicího výboru pro
modernizaci veřejné správy“ Ing. Mgr. Davidu Slámovi. Předseda ŘV pro modernizaci veřejné
správy přítomné informoval o posledním jednání ŘV pro modernizaci veřejné správy, který se
zabýval zejména výsledky pilotního ověření možností standardizace procesního a nákladového
modelu Agendy A121 - Živnostenského podnikání.
b) Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
Místopředsedkyně RVVS udělila slovo k podání „Informace z činnosti Řídícího výboru pro
optimalizaci výkonu veřejné správy“ Mgr. Pavlu Drahovzalovi, předsedovi ŘV pro optimalizaci,
který přítomné informoval, že ŘV diskutoval témata, která byla projednávána na RVVS, tedy
administrativní členění státu a podklady pro zadání analýz ke specifickému cíli 2.1 a 2.4.
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c) Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
Místopředsedkyně RVVS udělila slovo k podání „Informace z činnosti Řízení výboru pro lidské
zdroje ve veřejné správě“ náměstkovi MV pro státní službu RNDr. Josefu Postráneckému, který
informoval, že Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě projednával např. projekty věnující
se zavádění kvality na služebních úřadech či projektu na vzdělávání.
d) Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
Místopředsedkyně RVVS udělila slovo k podání „Informace z činnosti Společného řídícího
výboru pro eGovernment a služby informační Ing. Mgr. Davidu Slámovi, který přítomné
informoval o prvním zasedání Společného řídícího výboru, na němž byly prezentovány výstupy
projektu PEPO (personální portál pro úředníky ÚSC) nebo přípravy na aplikaci zákona o registru
smluv.
Místopředsedkyně RVVS se posléze dotázala, zda má někdo z přítomných členů RVVS nějaké
další dotazy, diskusní příspěvky či připomínky do „Různého“. Nebylo tomu tak a proto přednesla
návrh usnesení:
Usnesení č. 8/13: RVVS bere na vědomí informace z ŘV pro modernizaci VS, ŘV pro
optimalizaci výkonu VS v území, ŘVLZ a Společný řídící výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti.
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.
Dále v rámci Různého místopředsedkyně RVVS udělila slovo hostovi Ing. Romanu Hakenovi,
členovi Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel), který následně přednesl
prezentaci na téma „Stanovisko – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – Komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti pro období 2014 - 2020 pro místní rozvoj
a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí (průzkumné stanovisko na žádost
řeckého předsednictví).“ Ing. Roman Haken informoval o tom, že na 503. plenárním zasedání,
které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014, přijal Evropský hospodářský a sociální výbor
k uvedené problematice stanovisko, které je členěno v několika úrovních:

a) závěry a doporučení – metodika LEADER prokázala v uplynulých dvaceti letech
životaschopnost; CLLD je specifický nástroj určený k využití na subregionální úrovni;
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CLLD musí být co nejrychleji transformován na „SMART“ nástroj; zklamání ze zjištění, že
veřejná správa není mnohdy nakloněna metodě CLLD a to navzdory její efektivitě;

b) úvod do problematiky - nástroj CLLD a jeho vznik (program LEADER); historie; dopady;
stanoviska evropských institucí;

c) MAS ve venkovském prostoru a podpora jejich role v období 2014 až 2020 – veřejný
rozpočet pod veřejnou kontrolou;

d) příměstský prostor a MAS v oblasti rybolovu – specifické výzvy;
e) městský prostor – aktivizace obyvatelstva a zajištění financování místního rozvoje;
f) jak dosáhnout plošného a častějšího užití CLLD.
Prezentace na téma Komunitně vedený místní rozvoj je součástí Přílohy č. 7.

9. Závěr
Na závěr místopředsedkyně RVVS informovala přítomné o termínech nejbližších jednání RVVS,
kterými jsou:
19. února 2016 od 9.30 hod.
15. dubna 2016 od 9.30 hod.
24. června 2016 od 9.30 hod.
Jednání RVVS bylo ukončeno ve 12.30 hod.

Zpracoval:

Ing. et Ing. Jan Cába, MBA

Schválila:

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná místopředsedkyně RVVS

Praze dne:

27. listopadu 2015

Seznam příloh:
Příloha 1 – Prezenční listina.
Příloha 2 – Zápis o hlasování per rollam.
Příloha 3 – Schválený program jednání.
Příloha 4 – Analýza možností administrativního členění státu.
Příloha 5 – Projektový záměr Centra sdílených služeb svazu měst a obcí.
Příloha 6 – Statut společného řídícího výboru pro eGovernment.
Příloha 7 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
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