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Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2015

Úvod
Rada vlády pro veřejnou správu (dále jen Rada) byla zřízena na základě usnesení vlády ČR
č. 680 ze dne 27. srpna 2014 jako odborný poradní orgán vlády pro oblast veřejné správy.
Rada vlády pro veřejnou správu spolupracuje s Radou vlády pro informační společnost. To
se děje zejména prostřednictvím Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě. Veškeré informace k činnosti Rady, jakož i zápisy
z jejich jednání jsou veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra pod
odkazem http://www.mvcr.cz/clanek/zapisy-rady-vlady-pro-verejnou-spravu.aspx
Hlavní náplní Rady jakožto iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro oblast
veřejné správy je projednávání opatření potřebných k implementaci strategií v oblasti veřejné
správy, zejména Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 – 2020 (dále jen „Strategický rámec“), projednávání návrhů strategií koncepcí, analýz,
výhledů a směrů rozvoje veřejné správy a projednávání všech materiálů legislativní
i nelegislativní povahy předkládané vládě, které se vztahují k problematice veřejné správy.
Statut Rady byl schválen usnesením č. 680 ze dne 27. srpna 2014, následně byl jednou
aktualizován. K této aktualizaci došlo usnesením vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015.
Rada v r. 2015 zasedala 8x. K významnějším tématům projednávaným na Radě a v jejích
poradních orgánech bylo téma procesu přípravy a zpracování Implementačních plánů
Strategického rámce rozvoje veřejné správy, jejich aktualizace včetně všech doprovodných
materiálů jako je např. registr rizik. Další významnou agendou Rady bylo projednávání
návrhů zadání analýz k naplnění strategických cílů Strategického rámce. Dále Rada
projednávala aktuální stav opatření/aktivit specifikovaných v Implementačních plánech.
Rada dále pravidelně projednávala materiály legislativního i nelegislativního charakteru
ve vztahu k veřejné správě a její organizaci. Jednalo se např. o plánované změny v oblasti
silničních správních úřadů (zákon č. 13/1997 Sb.), nový zákon o zadávání veřejných zakázek
novelu stavebního zákona (114/1992 Sb.), nebo zákon o řízení a kontrole veřejných financí.
Rada má k dispozici stálé poradní orgány – 4 řídící výbory a pracovní výbory, jejichž činnost
je zajištěna sekretariátem.
Rada po celou dobu působení plnila svůj mandát a stala se v oblasti veřejné správy
nezastupitelným orgánem s vysokou autoritou. Její působení je zárukou kontinuity a stability
vývoje veřejné správy České republiky.
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RVVS, členové
Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce
Ministr, předseda Rady vlády pro veřejnou
správu

Milan Chovanec

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jana Vildumetzová

Ministerstvo vnitra

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce
veřejné správy, výkonná místopředsedkyně
Rady vlády pro veřejnou správu

RNDr. Josef Postránecký

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Mgr. Jiří Gaňo

Úřad vlády

Ředitel odboru právního a kontrolního

Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Úřad vlády

Zástupce Úřadu místopředsedy vlády pro
vědu, výzkum a inovace

JUDr. Olga Letáčková

Ministerstvo pro místní rozvoj

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj,
Sekce Národní orgán pro koordinaci

JUDr. Robert Pelikán, PhD.

Ministerstvo spravedlnosti

Ministr

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Ministerstvo financí

JUDr. Petr Šimerka

Ministerstvo práce a sociálních věcí

JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství

Mgr. Lenka Ptáčková
Melicharová

Ministerstvo zdravotnictví

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Ministerstvo dopravy

1. náměstek ministra dopravy

Ing. Jiří Havlíček, MBA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vedoucí úřadu ministerstva, Ředitel správní
sekce

Ing. Věra Kovářová

Poslanecká sněmovna parlamentu

Poslankyně za TOP09 a Starostové

JUDr. Alena Kučerová

Úřad na ochranu osobních údajů

Náměstkyně sekce dozorových činností

Mgr. Pavel Drahovzal

Svaz měst a obcí

Místopředseda Svazu měst a obcí

Ing. Jana Juřenčáková

Sdružení místních samospráv

Zástupkyně Sdružení místních samospráv

Ing. Stanislav Rampas

Spolek pro obnovu venkova

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů

Předseda Svazu pro obnovu venkova
Plzeňského kraje
Předseda Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Unie zaměstnavatelských svazů

Prezident

Bc. Pavel Bednář

Českomoravská konfederace
odborových svazů

Bc. Martin Půta

Asociace krajů

Předseda odborového svazu státních orgánů a
organizací
Místopředseda Rady Asociace krajů ČR a
hejtman Libereckého kraje

Náměstek ministra financí pro řízení
sekce Finanční řízení a audit
1. náměstek ministryně práce a soc. věcí,
náměstek pro legislativu
1. náměstek ministra zemědělství, správní
sekce
Náměstkyně ministra zdravotnictví pro sekci
strategií

HOSTÉ
JUDr. Jaroslav Strouhal

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních technologií
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Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ing. Marie Kostruhová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jana Jirků

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ředitel odboru strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy
Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly
Ředitelka odboru veřejná správa a sociální
inovace
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Zaměstnanci sekretariátu Rady

Sekretariát Rady vlády pro veřejnou správu organizačně zajišťuje odbor strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Za plnění úkolů Sekretariátu Rady
odpovídá a jeho činnost řídí tajemník Rady.

Jméno

Funkce

Odpovědnost

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ing. Mgr. David Sláma

tajemník

řízení sekretariátu Rady
a odpovědnost za jeho činnost,
plnění úkolů vyplývajících z funkce
tajemníka Rady

Sekretariát zejména:
•

Shromažďuje informace a podklady pro činnost Rady;

•

Organizuje činnost Rady, zajišťuje administrativní a evidenční záležitosti a zpracovává
zápisy z jednání;

•

Kontroluje plnění úkolů ze zasedání Rady;

•

Zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy a výkonné
místopředsedkyně Rady;

•

Podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání Řídících
i Pracovních výborů Rady ve spolupráci s předsedy těchto výborů;

•

Pravidelně aktualizuje zveřejňované informace o činnosti Rady a Řídicích výborů
na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Kontaktní informace na sekretariát Rady:
JUDr. Zuzana Anna Palzer, Ph.D.
státní rada odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra
Telefon 974 816 642
Mobil 739 608 493
zuzana.palzer@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra
Nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
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Přehled činnosti Rady v roce 2015

3.1

Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata
Do 31. prosince 2015 se uskutečnilo osm jednání Rady.

23. ledna 2015
•

Seznámení s usnesením vlády č. 21 ze 14. ledna 2015, jímž byly
schváleny Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020, změna Strategického
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
a změna Statutu Rady.

•

Informace o personálním zajištění realizace Implementačních plánů.

•

Informace k plnění harmonogramu Strategického cíle
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.

•

Byla vzata na
Administration.

•

Sdělení informací o činnosti Rady vlády pro informační společnost a
společné pracovní skupiny pro eGovernment a služby informační
společnosti ve veřejné správě.

•

Informace k Národnímu architektonickému plánu a navržení opatření
zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb.

•

Přijetí doporučení Rady k Radě vlády pro informační společnost
zpracovat společný materiál Seznam záměrů strategických projektů
v oblasti veřejné správy a informační společnosti k předložení vládě do
31. března 2015 dle harmonogramu.

vědomí

dopracovaná

Roční

zpráva

o

4

-

Smart

20. února 2015
•

Seznámení s rozesláním Seznamu záměrů strategických projektů
v oblasti veřejné správy a informační společnosti do vnitrorezortního
připomínkového řízení a s jeho výsledky – výsledkem byl návrh na
zpracování tohoto úkolu formou aktualizace implementačních plánů.

•

Podání informace k nově vznikajícímu odboru pro oblast veřejné správy,
do jehož gesce přejde problematika Implementačních plánů.

•

Schválení prodloužení termínu k vypracování analýz pro Strategický cíl
4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě do 30. září
2015.

•

Podání informace z jednání Rady kvality a Informace z jednání Odborné
sekce kvality ve veřejné správě.

•

Ze strany Rady zažádáno u všech Řídících výborů o stanovení
systému monitorování a hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit
jednotlivých specifických cílů a předsedy všech řídicích výborů, aby
ve výborech projednali a zpracovali návrhy systému monitorování a
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hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit jednotlivých specifických cílů.

27. března 2015
•

Usnesení odsouvající termín předložení seznamu projektů do 31. 7.
2015, do Rady vlády do 30. 6. a to formou aktualizace Implementačních
plánů pro strategické cíle 1, 2 a 4.

•

Stanovení závazných postupů pro koordinaci projektů realizovaných
v rámci strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a projektů Smart
Administration.

•

Informace k mezirezortnímu připomínkovému řízení - návrhu opatření
zvyšujících efektivnost elektronických služeb veřejné správy a
podpůrných ICT služeb.

•

Informace k činnosti Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
– schválení předsedy a místopředsedy.

24. dubna 2015
•

Prezentace a diskuse návrhu nového zákona o zadávání veřejných
zakázek.

•

Prezentace věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných
číslech

•

Diskuse o návrhu novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, zejména ve věci plánované koncentrace pravomocí
silničních správních úřadů na obce ORP.

•

Informace o přípravě zadání analýz a aktualizace Implementačních
plánů.

29. května 2015
•

Prezentace a diskuse k nově navrhovaným změnám kompetencí
stavebních úřadů.

•

Projednání aktualizace Implementačních plánů.

•

Projednání obsahového vymezení analýz pro vybrané specifické cíle.

•

Projednání materiálu „Návrh systému monitorování a hodnocení stavu
plnění opatření / aktivit specifikovaných v implementačních plánech“.
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19. června 2015
•

Společné zasedání Rady a Rady vlády pro informační společnost

•

Projednání materiálu prioritizace agend pro procesní modelování.

•

Projednání Implementačních plánů a projektových okruhů.

•

Podání informace k metodice zveřejňování smluv v souvislosti se
zákonem o ochraně osobních údajů.

•

Podání informace ke komunikačnímu systému Elektronické identifikace
a služeb (eIDAS).

•
•

25. září 2015
Projednání návrhu členů Společného
řídícího výboru pro eGovernment
a
služby informační
společnosti.
Projednání
informace
o změnách na pracovištích finančních úřadů

•

Informace o předložených
programů na roky 2014-2020

•

Schválení Analýzy současného stavu personálních procesů ve
správních úřadech

•

Informace o zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů
25. září 2015
pro strategické cíle 1 a 2

•

plánovaných
změnách
územních
pracovištích
finančních
Informace o návrhu
zákona
o řízení na
a kontrole
veřejných
financí
úřadů ze strany Generálního finančního ředitelství

•

Informace o hlasování per rollam a schválení nových členů společného
20. listopadu 2015
řídícího výboru
Informace o hlasování per rollam k novele stavebního zákona
Informace o předložených harmonogramech výzev operačních
a novelizaci dílčích předpisů, m. j. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
programů pro období 2014-2020. Projednání Analýzy současného
přírody a krajiny ve věci záměru přesunu kompetencí obcí na úseku
stavu personálních procesů ve správních úřadech
povolování kácení dřevin.
Informace o zhodnocení postupu prací na realizaci Implementačních
Představení Analýzy možností administrativního členění státu, následná
plánů pro strategické cíle 1 a 2.
diskuse o možnostech variantního řešení
s doporučením zřídit
Projednání
návrhu Zákona
o řízení
a kontrole
veřejnýchadministrativního
financí.
pracovní skupinu
pro přípravu
řešení
problematiky
členění státu.

•
•

•
•
•

harmonogramech

výzev

Operačních

•

Informace o výsledcích projektu Podpory meziobecní spolupráce
realizovaného Svazem měst a obcí České republiky.

•

Informace o zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů
pro strategické cíle 3 a 4; schválení aktualizovaných Registrů rizik k
Implementačním plánům; uložení všem řídícím výborům zpracovat
zprávu o postupu prací na projektech/projektových záměrech
schválených v rámci Implementačních plánů; uložení všem řídícím
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
2014-2020.

•

Projednání obsahového zpřesnění podkladů pro veřejnou zakázku
v rámci projektu s názvem: „Zpracování analytických podkladů
vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, registrační
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číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649
specifický cíl 2.1 a 2.4.“
•

3.2

konkrétně

pro

Schválení Statutu společného řídícího výboru pro eGovernment
a služby informační společnosti.

Řídící výbory Rady

Jednotlivé Řídící výbory byly zřízeny pro naplnění strategických cílů a obsahově koordinují
činnosti v rámci zaměření se na specifické cíle. Předsedové řídících výborů jsou zároveň
členy Rady vlády pro veřejnou správu.

Řídící výbory:
a) plní úkoly uložené Radou, předsedou Rady, výkonnou místopředsedkyní Rady,
b) připravují podklady pro jednání Rady a předkládají Radě návrhy usnesení k příslušné
problematice,
c) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy, zájmovými skupinami a odbornou
veřejností v oblasti veřejné správy,
d) zpracovávají pro jednání Rady návrhy dílčích i systémových opatření v oblastech, které
se dotýkají veřejné správy,
e) informují Radu o své činnosti a předkládají Radě návrhy opatření,
f)

projednávají informaci o provádění strategií, zejména Strategického rámce,

g) projednávají a schvalují návrhy předložené pracovními výbory Rady.

Rada má čtyři Řídící výbory:
1)
2)
3)
4)

Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy
Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti

Členy Řídících výborů tvoří zástupci Ministerstva vnitra ČR, Úřadu vlády České republiky,
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí
ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Svazu
měst a obcí ČR, Klubu starostů a primátorů ČSSD, Parlamentu ČR, Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů České
republiky, Spolku pro obnovu venkova a odborné veřejnosti.
Řídícími výbory byly v období října 2014 až prosince 2014 zpracovány jednotlivé
Implementační plány a v průběhu měsíců března až května 2015 byla navržena jejich
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aktualizace. Tato aktualizace probíhala souběžně se zpracováním zadání analýz
pro jednotlivé specifické cíle, které předpokládají jednotlivé implementační plány. V průběhu
roku 2015 byly hodnoceny postupy prací při realizaci Implementačních plánů pro všechny
čtyři strategické cíle a aktualizovány Registry rizik.
V Řídících výborech mohou být v rámci jejich působnosti zřizovány též pracovní výbory,
které projednávají zejména opatření potřebná k implementaci opatření zahrnutých
do příslušného programu Strategického rámce a plní úkoly uložené Radou, příslušným
řídícím výborem, předsedou Rady, výkonnou místopředsedkyní Rady a předsedou
příslušného řídícího výboru.

3.2.1 Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy
Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy (dále jen Řídící výbor pro modernizaci) byl
zřízen dle Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů strategického cíle 1 –
Modernizace veřejné správy. Řídící výbor pro modernizaci má 23 členů, z toho 22 členů
s právem hlasovat a 1 člena bez práva hlasovat.
Předmětem činnosti Řídícího výboru pro modernizaci v období leden - prosinec 2015 byla
zejména příprava Implementačního plánu pro strategický cíl 1, resp. projednávání prací
na jeho plnění (ve spolupráci s pracovními výbory). Implementační plány ke Strategickému
rámci byly schváleny usnesením vlády č. 21 ze dne 14. ledna 2015.

Řídící výbor pro modernizaci v průběhu 1. pololetí 2015 připravil a projednal materiál
Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rámce, konkrétně aktualizaci
Implementačního plánu pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy;
do Implementačního plánu byly na žádost MMR a MPSV doplněny projektové záměry
navázané na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 20142020, dále doplněni gestoři jednotlivých opatření/ aktivit, resp. zdroje financování opatření/
aktivit uvedených v Implementačním plánu. Aktualizace Implementačních plánů byla
schválena usnesením vlády č. 654 ze dne 20. srpna 2015.

Řídící výbor pro modernizaci projednal návrh Systému monitorování a hodnocení stavu
plnění opatření a aktivit v rámci Implementačních plánů, který byl následně schválen
usnesením RVVS č. 11/4 ze dne 29. května 2015. Tento systém bude každoročně využíván
pro monitorování a hodnocení postupu plnění opatření specifikovaných v Implementačních
plánech, resp. jako vstup pro zpracování evaluačních zpráv o plnění Strategického rámce.
Řídící výbor pro modernizaci projednal zadání analýz navazujících na strategický cíl 1
Modernizace veřejné správy, konkrétně analýz:




ke specifickému cíli 1.2 Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže
občanů a veřejné správy;
ke specifickému cíli 1.3 Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě;
ke specifickému cíli 1.4 Analýza hodnocení a měření výkonu veřejné správy.

Strana 11 (celkem 22)

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2015

Zadání analýz bylo následně schváleno Radou usnesením RVVS č. 11/3 ze dne 29. května
2015, resp. usnesením RVVS č. 1/11 ze dne 19. června 2016.
Na Řídícím výboru pro modernizaci probíhala komunikace a připomínkování postupů
realizace opatření/ aktivit specifikovaných v Implementačním plánu pro strategický cíl 1:
 projednání materiálu předkládaného vládě k prioritizaci agend a k dalšímu
postupu procesního modelování a standardizaci agend veřejné správy (usnesení
vlády č. 565 ze dne 13. července 2015);
 projednání výstupů projektu A121 Živnostenské podnikání
 projednání změn připravovaného zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Řídící výbor pro modernizaci projednal postup prací na plnění opatření/ aktivit
Implementačního plánu pro strategický cíl 1 (zhodnocení plnění k 30. září 2015), materiál
projednala RVVS (usnesení RVVS č. 6/12 ze dne 25. září 2015). Řídící výbor
pro modernizaci následně projednal a schválil aktualizaci Registru rizik k Implementačnímu
plánu pro strategický cíl 1, materiál následně schválila také RVVS (usnesení RVVS č. 5/13
ze dne 20. listopadu 2015).
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Složení Řídícího výboru pro modernizaci k 31. prosinci 2015
Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce
Předseda, ředitel odboru
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy
Vedoucí kanceláře náměstka
ministra vnitra pro státní službu
Odbor eGovernmentu
Vedoucí samostatného oddělení
strategií a ESIF
Vedoucí oddělení Harmonizace
finančního řízení
Odbor podnikatelského prostředí,
vedoucí oddělení snižování zátěže
podnikatelů

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Petr Horák

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jana Menšíková

Ministerstvo vnitra

Ing. Barbora Janíčková

Ministerstvo financí

Ing. Veronika Paulová

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

Ing. Bc. Petr Kameník

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

Ředitel odboru živností

Ing. David Škorňa

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vedoucí oddělení strategií

Ing. arch. Marie Petrová

Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Jana Jirků

Ministerstvo práce a sociálních
věcí

Mgr. Radana Kubová

Úřad vlády

PhDr. Anna Kárníková

Úřad vlády

Ing. Věra Kovářová

Poslanecká sněmovna
parlamentu - Výbor pro veřej.
správu a regionální rozvoj

Ing. Karel Pačiska

Klub starostů a primátorů ČSSD

Ing. Marek Fujdiak

Svaz měst a obcí
Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů
Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů
Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
Ing. Bohumila Budková
Ing. Václav Bukovský
Ing. Josef Bartoněk

Sdružení místních samospráv

Ing. Jaroslav Folprecht

Asociace krajů

Ing. arch. Jan Florian

Spolek pro obnovu venkova

Ing. Petr Švec
ČLENOVÉ BEZ HLAS. PRÁVA

Národní síť zdravých měst

JUDr. Petr Fejtek

Ministerstvo vnitra

Odbor finančních a dobrovolných
nástrojů
Ředitelka odboru realizace
programů ESF
Vedoucí Oddělení pro koordinaci
procesu hodnocení dopadů regulace
Vedoucí oddělení pro udržitelný
rozvoj
Poslankyně za TOP09 a Starostové
Starosta Města Bystřice nad
Pernštejnem
Tajemník Magistrátu města Teplice
Tajemník Městského úřadu Hranice
Tajemnice Městského úřadu Dobříš
Tajemník městského obvodu
Ostrava-Poruba
2. místopředseda Sdružení místních
samospráv
Ředitel Krajského úřadu
Pardubického kraje
2. místopředseda Spolku pro
obnovu venkova
Ředitel Národní sítě zdravých měst
Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy
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3.2.2 Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území (dále jen Řídící výbor
pro optimalizaci) byl zřízen k plnění úkolů Strategického cíle 2 – Revize a optimalizace
výkonu veřejné správy v území Strategického rámce. Řídící výbor pro optimalizaci má 16
členů, z toho 13 členů s právem hlasovat a 3 členy bez práva hlasovat.
Zásadní problematikou řešenou v rámci Řídícího výboru pro optimalizaci byla příprava
zadání analýz pro naplnění úkolů jednotlivých specifických cílů Strategického cíle 2
Strategického rámce. Po realizovaném vnitroresortním připomínkovém řízení k těmto
zadáním analýz došlo následně k jejich schválení Radou vlády pro veřejnou správu.
Součástí Implementačního plánu ke Strategickému cíli 2 „Revize a optimalizace výkonu
veřejné správy v území“ je i specifický cíl 2.1 Harmonizace administrativního členění státu.
V rámci naplňování tohoto opatření byl ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje
zpracován obsažný materiál „Analýza možných řešení administrativního členění státu“, který
poukázal na problémy způsobené stávajícím administrativním členěním (zákon č. 36/1960
Sb., o územním členění státu), zejména přetrvávající neskladebnost území, komplikovanost
poskytování služeb veřejné správy v území a z ní vyplývající snížený komfort pro občany
v této oblasti apod. Současně materiál nastínil pět možných variant řešení. Problematikou
se bude na doporučení Rady zabývat nově ustanovená pracovní skupina pro administrativní
členění státu. Tato pracovní skupina, v níž zasedají zástupci Ministerstva vnitra, Policejního
prezidia, Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení,
generálního ředitelství Úřadu práce ČR, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí,
Generálního finančního ředitelství, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zemědělství,
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, Českého statistického úřadu, Asociace
krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, jakož i Magistrátu hlavního města Prahy měla již svou
ustavující schůzi dne 17.12.2015. Na rok 2016 jsou plánovaná pracovní setkání s přibližně
měsíční periodicitou.

V první polovině roku byla hlavní oblastí činnosti Řídící výbor pro optimalizaci a pracovních
výborů byla příprava aktualizace Implementačních plánů Strategického rámce. K aktualizaci
Implementačních plánů bylo přistoupeno z důvodu nutnosti upřesnění gesce plněných úkolů
Strategického rámce, dále pak z důvodu nutnosti upřesnění rozsahu a zdrojů financování.
Aktualizace Implementačních plánů probíhala podle schváleného harmonogramu.
Ke zdárnému plnění úkolů byl nastaven systém monitorování a hodnocení stavu plnění
opatření a aktivit v rámci Implementačních plánů.

Vedle těchto dvou hlavních témat se Řídící výbor věnoval také projednávání aktuálních
otázek souvisejících s činností a působností veřejné správy, jako byl např. návrh novely
zákona o pozemních komunikacích, nového zákona o zadávání veřejných zakázek, věcného
záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, návrh koncepce nové právní úpravy
odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků apod. Řídící výbor byl také
pravidelně informován o dění a projednávaných bodech na Radě vlády.
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Složení Řídícího výboru pro optimalizaci k 31. prosinci 2015
Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

Mgr. Pavel Drahovzal

Předseda, člen Rady vlády pro veřejnou Předseda, člen Rady vlády pro veřejnou
správu
správu

Ing. David Koppitz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ředitel odboru regionální politiky

Ing. Jan Harák

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor rozpočtu a financování

Mgr. Martina Smetanová

Ministerstvo financí

Vedoucí oddělení harmonizace
externího auditu

Ing. Věra Kovářová

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Poslankyně za TOP09 a Starostové

Mgr. Tomáš Ryšánek

Klub starostů a primátorů ČSSD

Starosta Mokrá Horákov

Ing. Dan Jiránek

Svaz měst a obcí

Výkonný ředitel kanceláře Svazu měst a
obcí

Ing. Pavel Školník

Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů

Tajemník Městského úřadu Chlumec
nad Cidlinou

Ing. Jana Juřenčáková

Sdružení místních samospráv

Členka Sdružení místních samospráv

Ing. Vladimír Kutý

Asociace krajů

Ředitel krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Stanislav Rampas

Spolek pro obnovu venkova

Předseda spolku pro obnovu venkova
Plzeňského kraje

JUDr. Adam Furek

Ministerstvo vnitra

Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly

Mgr. Rudolf Rys

Ministerstvo vnitra

Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly

Ing. et Ing. Jan Cába, MBA

Ministerstvo vnitra

Odbor strategického rozvoje a
koordinace veřejné správy

Ing. Marcela Česáková, MPA

Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů

Tajemnice Městského úřadu Nový
Bydžov

Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger

Klub starostů a primátorů ČSSD

Tajemník Klubu starostů a primátorů za
ČSSD

ČLENOVÉ BEZ HLASOVACÍHO
PRÁVA

Strana 15 (celkem 22)

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2015

3.2.3

Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě

Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě (dále jen Řídící výbor) byl zřízen k plnění
úkolů vyplývajících ze Strategického cíle 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě a byl zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014-2020 (dále jen Strategický rámec). Řídící výbor má 18
členů, z toho 15 členů s právem hlasovat.
Usnesením č. 9/7 ze zasedání Rady ze dne 27. 3. 2015 přešla agenda Řídícího výboru
do kompetence sekce pro státní službu. Stalo se tak jmenováním náměstka ministra vnitra
pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého na místo předsedy Řídícího výboru.
K plnění úkolů v rámci jednotlivých specifických cílů Strategického cíle 4 byly vytvořeny dva
pracovní výbory:
1) Pracovní výbor pro implementaci služebního zákona (plnění specifického cíle 4.1)
2) Pracovní výbor pro řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (plnění specifického
cíle 4.2)
Řídící výbor především průběžně řídí a kontroluje realizaci Implementačního plánu,
projednává a schvaluje jeho výstupy a koordinuje realizaci specifických cílů v rámci daného
Implementačního plánu pro Strategický rámec. Řídící výbor dále průběžně dohlíží a řídí
realizaci daného strategického cíle, projednává a schvaluje jeho výstupy, průběžně
kontroluje plnění postupu prací (včetně kontroly harmonogramu a rozpočtu). V rámci registru
rizik schvaluje registr rizik, postupy řízení rizik a jejich změnu, projednává a schvaluje
opatření ke snížení významnosti rizik, projednává a schvaluje nápravná opatření při výskytu
rizik či schvaluje pravidelnou zprávu o řízení rizik.
Zásadní problematikou řešenou aktuálně v rámci Řídícího výboru jsou připravované projekty
Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech a Profesionalizace státní služby.
Této oblasti činností Řídícího výboru předcházelo vyhodnocení podkladů pro zpracování
analýz dle Implementačního plánu ke Strategickému cíli 4, aktualizace Implementačního
plánu ke Strategickému cíli 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
či zpracování a vyhodnocení Analýzy personálních procesů ve správních úřadech
dle Implementačního plánu Strategického cíle 4.
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Složení Výboru pro lidské zdroje k 31. prosinci 2015
Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

RNDr. Josef Postránecký

Ministerstvo vnitra

Předseda, náměstek ministra vnitra pro
státní službu

JUDr. Alena Kučerová

Úřad pro ochranu osobních údajů

Náměstkyně sekce dozorových činností

JUDr. Pavel Dvořák

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ředitel personálního odboru

Ing. František Doležal

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zástupce ředitele personálního odboru

Ing. Barbora Janíčková

Ministerstvo financí

Vedoucí oddělení 4703- Harmonizace
finančního řízení

Ing. Vlasta Váchová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vedoucí oddělení personálního rozvoje
a metodik

Ing. Věra Kovářová

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Poslankyně za TOP09 Starostové

JUDr. Kateřina Černá

Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů

Místopředsedkyně, tajemnice Úřadu
městské části Praha 13

JUDr. Věra Vojáčková, MPA

Asociace krajů

Ředitelka Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Mgr. Oldřich Němec

Svaz měst a obcí

Tajemník Městského úřadu Ralsko

Jana Gerešová

Spolek pro obnovu venkova

Starostka obce Kopřivná

Markéta Dvořáková, DiS.

Sdružení místních samospráv

Analytik Sdružení místních samospráv

PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

Klub starostů a primátorů ČSSD

Předsedkyně klubu

Mgr. Václav Sýkora

Sdružení tajemníků městských a
obecních úřadů

Tajemník Městského úřadu Cheb

Ministerstvo vnitra

Ředitel v zastoupení, odbor personální

Ministerstvo vnitra

Ředitelka odboru vzdělávání a
mezinárodní spolupráce státní služby,

ČLENOVÉ BEZ HLASOVACÍHO
PRÁVA
Doc. RNDr. Josef Dolínek, CSc.
JUDr. Andrea Fáberová

sekce pro státní službu
Ing. Milena Nováková, MBA

Ministerstvo vnitra

Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly, oddělení vzdělávání a výkonu
územní veřejné správy

______________________________
1

Úkoly k zajištění plnění specifických cílů 4. 1 a 4. 2 vyplývající pro pracovní výbory
pro implementaci služebního zákona a pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
z Implementačního plánu pro Strategický cíl 4 jsou plněny společně například projektem
Profesionalizace státní služby pod záštitou Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné
správě vzhledem k jejich spojitosti a vzájemné provázanosti.
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3.2.4 Společný Řídící výbor
Společný řídící výbor je zřízen za účelem předávání informací mezi RVIS a RVVS. Současně
zajišťuje spolupráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných Strategickým rámcem
rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014 – 2020. Průběžně dohlíží a řídí
realizaci Strategického cíle č. 3, projednává výstupy opatření/aktivit a předkládá je
ke schválení RVIS, průběžně kontroluje plnění postupu prací (včetně kontroly plnění
harmonogramu a čerpání rozpočtu), schvaluje Registr rizik, postupy řízení rizik a jejich
změnu, projednává a schvaluje opatření ke snížení významnosti rizik a opatření při výskytu
rizik. Dále schvaluje pravidelnou zprávu o řízení rizik. Společný řídící výbor se řídí dle
Statutu, který byl schválen RVVS dne 20. listopadu 2015 a RVIS dne 11. prosince 2015.

Společný řídící výbor má 27 členů na úrovni odborníků v oblasti informačních
a komunikačních technologií a veřejné správy. První oficiální zasedání ve finálním složení
Řídícího výboru se konalo dne 6. listopadu 2015, kde byly mimo jiné podány souhrnné
informace především o činnosti obou Rad (RVIS a RVVS), naplňování aktivit vycházejících
z implementačního
plánu
č.
3
a
vyhodnocení
rizik
k datu
31. října 2015. Dále byly podány informace o IROP a OPZ.

V roce 2016 se Společný řídící výbor bude scházet pravidelně 1x za měsíc
a bude se zabývat problematikou plynoucí ze Statutu a vztahující se k realizaci
Implementačního plánu č. 3 (projednávat a předkládat RVIS výroční zprávu
k 31. květnu o realizaci Implementačního plánu č. 3, evaluační zprávy v letech 2016, 2018,
2020 a návrhy na úpravu Strategického rámce a Implementačních plánů, pojednávat
a doporučovat RVIS a RVVS další opatření související s problematikou elektronických služeb
veřejné správy, zpravidla na žádost některé z Rad).

Strana 18 (celkem 22)

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2015

Složení Společného řídícího výboru k 31. prosinci 2015
Příjmení a jmémo

Instituce

Funkce v rámci instituce

Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra

Předseda, ředitel odboru eGovernmentu

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Tajemník Rady vlády pro veřejnou správu

Mgr. Lubomír Valenta

Ministerstvo vnitra

Tajemník Rady vlády pro informační
společnost

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Ministerstvo vnitra

Digitální šampion

Ing. Petr Kuchař

Ministerstvo vnitra

Mgr. Bohdan Urban

Ministerstvo vnitra

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.

Ministerstvo vnitra

JUDr. Zdeněk Němec

Ministerstvo vnitra

Ředitel odboru správních činností

Mgr. Stanislav Pšenička

Ministerstvo vnitra

Odbor všeobecné správy

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Vedoucí kanceláře náměstka pro státní
službu ministra vnitra

Mgr. Markéta Kovandová

Ministerstvo vnitra

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Ing. Jan Koudelka

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ředitel odboru informatiky

Ing. Miloslav Marčan

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ředitel odboru informatiky

Ing. Jaromír Plíšek

Ministerstvo zahraničních věcí

Koordinátor pro eGovernment

Plk. gšt. Ing. Petr Pecina

Ministerstvo obrany

Vedoucí oddělení komunikačních systémů

Ing. Zdeněk Novák

Ministerstvo kultury

Vrchní ředitel odboru vědy a vývoje a
odboru projektového řízení

Viktor Janáček

Ministerstvo financí

Ředitel odboru Provozu ICT

David Šetina

Ministerstvo zemědělství

Ředitel odboru správy centrálních
informačních systémů a kyber bezpečnosti

Ing. Martin Havlíček

Ministerstvo zemědělství

Ředitel odboru rozvoje a projektového
řízení informačních technologií

Ing. Martin Zeman, DMS

Vrchní rada

Ing. Karel Měřínský

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních
věcí
Městský úřad Bučovice

Ing. Josef Bartoněk

Sdružení místních samospráv

2. místopředseda

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

VŠE Praha

Vedoucí katedry informačních technologií

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

VŠE Praha

Fakulta informatiky a statistiky

Mgr. Jiří Šafránek

Asociace krajů

Vedoucí odboru informačních technologií
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Eliška Pečenková,

Asociace krajů

Vedoucí odboru informatiky Krajského
úřadu Plzeňského kraje

Mgr. Andrea Barešová

Česká pošta, s.p.

Ředitelka odboru rozvoje produktů a služeb
ICTG

Mgr. Jiří Károly

Ředitel odboru hlavního architekta
eGovernmentu
Konzultant náměstka ministra vnitra pro
řízení sekce informačních a komunikačních
technologií
Ředitel sekce provozu informačních a
komunikačních technologií (SIKT)

Ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
Tajemník městského úřadu Bučovic
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Pracovní výbory Rady

3.3

V působnosti řídících výborů je pro dosažení jejich úkolů oprávnění zřizovat pracovní
výbory.
Pracovní výbory v působnosti příslušných řídících výborů zejména:
a) projednávají opatření potřebná k implementaci opatření zahrnutých do příslušného
programu Strategického rámce,
b) plní úkoly uložené Radou, příslušným řídícím výborem, předsedou Rady, výkonným
místopředsedou Rady a předsedou příslušného řídícího výboru,
c) připravují podklady pro jednání příslušného řídícího výboru, resp. pro jednání Rady,
a předkládají příslušnému řídícímu výboru, resp. Radě, návrhy usnesení k dané
problematice,
d) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy, zájmovými skupinami a
odbornou veřejností v oblasti modernizace veřejné správy,
e) projednávají pro jednání Rady návrhy dílčích i systémových opatření v oblastech
politiky státu, které se dotýkají agendy příslušného řídícího výboru,
f)

informují Radu o své činnosti a předkládají Radě návrhy opatření,

g) v odůvodněných případech navrhují své statuty ke schválení příslušnému
řídícímu výboru.

3.4
Odborná činnost Rady (mimo běžnou agendu) – naplňování
dlouhodobých cílů vyplývajících ze statutu Rady nebo stanovených zasedáním
Rady
Rada od svého vzniku:
1)

Zahájila proces přípravy a zpracování implementačních plánů Strategického rámce
rozvoje veřejné správy včetně jejich aktualizace
Jednotlivými Řídícími výbory byly rozpracovány detailní plány implementací a analýzy
nákladů přínosů a dopadů jednotlivých cílů, opatření a aktivit. Implementační plány
rozpracovávají jednotlivé specifické cíle uvedené ve Strategickém rámci rozvoji veřejné
správy. V období do 31. července 2015 byla zpracována aktualizace Implementačních
plánů ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
a předány k projednání vládě, ta je schválila na svém zasedání dne 20. srpna 2015
usnesením č. 654. Aktualizace Implementačních plánů zejména reagovala
na požadavky řídících orgánů ve vztahu k upřesnění a doplnění předpokládaných
projektových aktivit z pohledu gestorství, zdrojů financování a očekávaných finančních
nákladů a příjemců projektu. V průběhu posledních jednání Rada projednala
zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů pro jednotlivé strategické
cíle a schválila aktualizované Registry rizik k Implementačním plánům. Jednotlivým
řídícím
výborům
Rada
uložila
zpracovat
zprávu
o
postupu
prací
na projektech/projektových záměrech schválených v rámci Implementačních plánů;
stejně jako uložili všem řídícím výborům zpracovat zprávu o hodnocení stavu
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ukončených/probíhajících opatření jako podkladu pro evaluační zprávu k realizaci
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020.
2)

Schvalovala aktivitu Řídících výborů ve vazbě na realizace Strategických cílů
Řídící výbory i Rada projednaly obsahové zadání analýz ve vazbě na opatření/aktivity
Implementačního plánu pro strategické cíle 1. a 2. Důraz byl kladen na prioritní soulad
se záměry Strategického rámce, ale i na potřeby identifikované v aktuálním vývoji
ve veřejné správě. Zmíněné výstupy z analýz budou tvořit základ pro plnění
strategických, resp. specifických cílů Strategického rámce.

3)

Projednávala předložené materiály ve vztahu k veřejné správě a její organizaci
V rámci konaných zasedání byly konzultovány materiály legislativního i nelegislativního
charakteru. Mezi nejvíce diskutované patřily návrhy zákonů a připravované změny
zákonů, které svým obsahem dopadají na výkon státní správy a samosprávy, zejména
pak na přenesený výkon státní správy, ze kterého vyplývá požadavek na změnu práv
a povinností dotčených subjektů s navázanými finančními dopady (pracovní úvazky,
příspěvek na výkon státní správy). Na výše uvedené se Rada velkou měrou iniciativy
zaměřuje a podává připomínky zejména z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR
v otázce příspěvku na výkon státní správy a přesun správních agend v trojstupňové
státní správě. Rada tak projednávala např. návrh novely zákona o pozemních
komunikacích, návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, věcný záměr zákona
o evidenci obyvatel, či novelu stavebního zákona, návrh zákona o kontrole veřejných
financí. Rada se také zabývala plánovaným rušením vybraných územních pracovišť
finančních úřadů.

4
4.1

Výstupy
Internetová prezentace

Internetové stránky Rady
Internetové stránky Rady jsou umístěny na webové adrese Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx
obsahují
dokumenty
s informacemi pro odbornou i laickou veřejnost související s činností Rady, zejména
Strategický rámec, Implementační plány, usnesení vlády, resp. zápisy z jednotlivých
zasedání.

5

Mezinárodní spolupráce

Rada vlády pro veřejnou správu nespolupracuje na mezinárodní úrovni.

6

Výdaje v Kč za sledované období

Úkoly sekretariátu Rady byly zajišťovány pracovníky odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy. Drobné výdaje na administrativu a občerstvení pokryl rozpočet
Ministerstva vnitra.
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Výhled činností do roku 2016

7

Do pololetí roku 2016 jsou naplánována 3 zasedání Rady vlády pro veřejnou správu. Tato
zasedání se uskuteční ve dnech 19. února 2016, 15. dubna 2016 a 24. června 2016
Rada v roce 2016 předpokládá realizaci následujících činností:

8

•

projednávání analýz k jednotlivým specifickým cílům Strategického rámce

•

zpracování zprávy o stavu veřejné správy v České republice

•

projednání variant řešení územně správního členění státu

•

projednání evaluačních zpráv Implementačních plánů

•

stanoviska k zákonům zasahujících do kompetencí ve veřejné správě

•

řešení aktuálních otázek týkajících se veřejné správy

Závěr

Rada, zřízená jako odborný poradní orgán vlády pro oblast rozvoje, organizace
a působnosti veřejné správy, přispívá významnou měrou k realizaci Strategického rámce,
koordinaci projektů realizovaných dle Strategického rámce a k naplňování obsahu
Implementačních plánů. Rada dále ve své činnosti zabývá koncepčními otázkami rozvoje,
organizace a působnosti veřejné správy tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti
a koordinace resortních a národních projektů, projektů financovaných či kofinancovaných
z jiných než národních zdrojů a dalších činností, procesů a metod v oblasti veřejné správy.
Ve své činnosti bude Rada i nadále sledovat oblast úkolů, k nimž byla zřízena. Jedná
se zejména o zaštiťování dohledu nad zpracováním zadaných analýz a konkrétních
projektů. Dále se bude svojí činností podílet na legislativních změnách ve vazbě
na problematiku přenesené působnosti a organizace veřejné správy.

Rada vlády pro veřejnou správu
Sekretariát RVVS
Ministerstvo vnitra
Nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
www.mvcr.cz
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