Zápis z 16. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 24. 06. 2016 v 9.30 hod.
Přítomní:
Viz prezenční listina
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, přivítala
přítomné a následně zahájila jednání RVVS.
RVVS
Počet členů Rady s hlasovacím právem:

24

Počet přítomných členů Rady oprávněných hlasovat:

16

Počet k přijetí usnesení:

9

Rada je usnášeníschopná
Prezenční listina je přílohou č. 1
Řídící schůze, Mgr. Jana Vildumetzová, informovala členy RVVS o jmenování nových členů
RVVS ministrem vnitra. Podle článku 3 odst. 4 Statutu Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen
„RVVS“) jmenuje a odvolává ministr vnitra z titulu funkce předsedy RVVS členy RVVS.
V uplynulém období od posledního zasedání RVVS došlo k následujícím změnám v personálním
obsazení.
Ministr vnitra odvolal člena RVVS:
 JUDr. Petra Šimerku, bývalého náměstka ministryně práce a sociálních věcí
pro legislativu, který odešel do starobního důchodu.
na jeho místo byl jmenován:
Ministr vnitra jmenoval členem RVVS:
 Ing. Petra Hejduka, náměstka ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce řízení
úřadu. Pan náměstek Hejduk se stává členem RVVS s právem hlasovat.
Ministr vnitra odvolal člena RVVS:
 Mgr. Jiřího Gaňa, jako zástupce Úřadu vlády v RVVS z důvodu personálních změn
na ÚV.
na jeho místo byl jmenován:
Ministr vnitra jmenoval členem RVVS:
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 Mgr. Jana Večeřu, ředitele Odboru právního a kontrolního při Úřadu vlády. Pan ředitel
Večeřa se stává členem RVVS s právem hlasovat.
Kromě toho oznámila předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů dopisem ze dne
21. června 2016, renominaci zástupce tohoto úřadu v RVVS. Místo paní JUDr. Aleny Kučerové
bude zastupovat Úřad pro ochranu osobních údajů ředitel správní sekce, Mgr. Josef Prokeš.
Do příštího zasedání RVVS bude pan ředitel Prokeš jmenován členem RVVS s právem hlasovat,
tohoto zasedání se účastnil v roli hosta.

Schválení Zápisu z 15. zasedání RVVS, které se konalo dne 15.04.2016.
Na dotaz předsedající schůze k možným připomínkám se nikdo nepřihlásil, všichni přítomní
s předloženým Zápisem souhlasili.
Příloha č. 2 – Zápis z jednání RVVS z 15.04.2016
Usnesení č. 1/16: „RVVS souhlasí se zápisem z minulého zasedání RVVS které se konalo
dne 15.04.2016 a bere na vědomí výsledky hlasování per rollam, které probíhalo mezi
10.05.-20.05.2016.“
Výsledky hlasování:
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

2. Projednání návrhu a schválení programu společného zasedání RVVS
Náměstkyně ministra Mgr. Jana Vildumetzová vyzvala členy RVVS k vyjádření
se k předloženému návrhu programu zasedání. Nikdo se nepřihlásil, všichni členové s návrhem
programu jednání souhlasili. Nato nechala předsedající zasedání hlasovat.
Usnesení č. 2/16: „RVVS schvaluje program 16. jednání RVVS podle předloženého návrhu.“
Výsledky hlasování:
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

Program je uveden v příloze č. 3
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3. Informace o přípravě zákona o sociálním bydlení
Předsedající zasedání uvedla bod 3 konstatováním, že o přípravě zákona o sociálním bydlení se
jednalo již na minulém zasedání RVVS, po kterém byly prodlouženy původně uvažované termíny
pro projednání ve vnitrorezortním a mezirezortním řízení, jakož i pro předložení vládě.
Předsedající udělila k tomuto bodu slovo paní Mgr. Lindě Sokačové, vedoucí oddělení
sociálního bydlení a sociálního začleňování z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Paní Mgr. Sokačová informovala, že při minulém zasedání RVVS byly připraveny věcné teze
zákona, v současnosti je již připraveno paragrafové znění, které bylo projednáno se
spolugestory. Dne 01.07.2016 proběhne jednání, kde bude záměr zákona představen
představitelům měst a obcí, neziskovým organizacím a sociálním partnerům. Novinkou oproti
stavu z minulého jednání je, že financování sociálního bydlení bude rozděleno mezi rezort
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí. MMR bude zajišťovat
provozní a investiční dotace na sociální bydlení s MPSV nadále sociální dávky, dotace
na sociální služby a dotace na sociální práci.
Předpoklad je, že zákon bude předložen do vlády koncem října nebo v listopadu 2016,
s účinností se počítá od října 2017. Během letních měsíců budou ještě obnovena jednání
s Ministerstvem financí, která již probíhala v dubnu a květnu. Mezirezortní připomínkové řízení
bude probíhat patrně v srpnu. Vzhledem k tomu, že většina rezortů zastoupených v RVVS jsou
též připomínkovými místy, považuje většina členů za dostatečné, pokud se k návrhu vyjádří
prostřednictvím připomínkového řízení.
V následné diskusi se hovořilo zejm. o financování tohoto návrhu zákona, kde zejména zástupce
Svazu měst a obcí upozorňoval na to, že ještě nebyla představena komplexní představa
financování provozních záležitostí. Členové RVVS očekávají jednoznačný systém financování, ne
jednorázovou dotaci, nebo účelový příspěvek.
Mgr. Sokačová vysvětlila, že stále ještě je platné rozhodnutí o rozpočtových dotacích. Jedná se
nadále o částce 1,4 miliardy Kč pouze na výkon sociální práce na obcích.

Usnesení č. 3/16:
„RVVS bere na vědomí informace o přípravě zákona o sociálním bydlení.“
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

4. Analýza využívání metod řízení kvality ve veřejné správě
Náměstkyně ministra vnitra a předsedající schůze uvedla, že Analýzu zpracoval odbor
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ve spolupráci se sekcí pro státní službu
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a udělila slovo k přednesení prezentace panu Ing. Mgr. Davidu Slámovi, řediteli odboru
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Ing. Mgr. Sláma informoval, že zpracování analýzy proběhlo ve 2 úrovních řízení kvality
ve veřejné správě: na úrovni územních samosprávných celků (v gesci odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy) a na úrovni správních, resp. služebních úřadů (v gesci
sekce pro státní službu).
Cílem této analýzy bylo zmapování současného stavu využívání metod kvality a jejího přínosu
pro organizaci, získání podkladů pro nastavení dalšího rozšiřování metod kvality, jako je podpora
zavádění řízení kvality, rozvoj řízení kvality, resp. vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení kvality,
jakož i zhodnocení zahraničních zkušeností s využitím metod kvality ve veřejné správě.
V rámci diskuse zazněly hlasy, zdali by se neměla v rámci metod kvality například stanovit pevná
pravidla pro tvorbu dokumentů, nebo jak má vypadat strategický materiál. K tomu však, jak
vysvětlil Ing. Mgr. Sláma, existuje metodika na MMR. Za státní službu zaznělo, že na jejich úrovni
budou minimální standardy k řízení kvality povinné. Do budoucna se počítá s tím, že bude
vydána metodika minimálních standardů pro služební, resp. správní úřady.
Příloha č. 4 – Prezentace k Analýze využívání metod řízení kvality ve veřejné správě
Usnesení č. 4/16:
„RVVS schvaluje Analýzu využívání metod řízení kvality ve veřejné správě.“
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 1
Usnesení bylo přijato

5. Návrh na řešení problematiky Administrativního členění státu
Mgr. Vildumetzová jako předsedající schůze uvedla problematiku konstatováním, že
z doporučení RVVS vznikla v prosinci 2015 pracovní skupina jako pomocný orgán pro přípravu
řešení problematiky administrativního členění státu. Jejím hlavním úkolem bylo řešit dosavadní
existenci dvou koncepčně nesouladných územních členění státu.
K tomuto tématu byl členům RVVS zaslán v podkladech na toto zasedání Rady obsáhlý materiál
„Harmonizace“ a „Preferovaná varianta územně správního členění státu“.
Předsedající udělila slovo k přednesení prezentace k tomuto bodu panu Ing. Mgr. Davidu
Slámovi, řediteli odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Ing. Mgr. Sláma
konstatoval, že takto obsažný materiál o dekoncentrátech nebyl dosud zpracován a poděkoval
v této souvislosti všem úřadům a jejich zástupcům, kteří byli členy pracovní skupiny, a na jeho
vzniku se tak aktivně podíleli.
Ing. Mgr. Sláma dále v rámci prezentace uvedl, že se vycházelo ze současného stavu členění
ČR na 76 okresů, 7 krajů a hl. město Praha (podle zákona 36/1960 Sb.), 14 samosprávných krajů
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a 205 obcí s rozšířenou pravomocí. Původně se vycházelo ze 4 variantních řešení, kde se
po detailní diskusi členové pracovní skupiny přiklonili k variantě č. 2 jako optimálnímu řešení
nového, možného členění státu (zrušení krajů dle zákona č. 36/1960 Sb., ponechání územních
obvodů okresů, ale zanesení jako základních skladebních prvků obce s rozšířenou působností
a samosprávné kraje). Speciální členění zůstane i nadále např. pro Báňskou správu, NKÚ
a justiční soustavu. V současné době je v České republice 33 neskladebných obcí a 2 městské
části v rámci hlavního města Prahy.
V rámci následné diskuse zástupce Asociace krajů jednoznačně podpořil variantu č. 2, jako
optimální řešení dané situace v daném čase. Dle jeho názoru by byla vhodná i varianta č. 3, která
by však byla spojena s podstatně vyššími finančními nároky a je méně průchodná vzhledem
k postojům dalších aktérů.
Zástupce SPOV preferuje též vybranou variantu č. 2, ovšem se kloní k možnosti, že okresy
budou stanoveny výčtem obcí a nikoli výčtem správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Ing. Mgr. Sláma vysvětlil, že toto by však bylo proti logice preferované varianty a zajištění
skladebnosti.
Po provedené prezentaci a diskusi, nechala předsedající schůze hlasovat o navrženém
usnesení.

Příloha č. 5 – Prezentace k AČS

Usnesení č. 5/16: „RVVS
a) bere na vědomí předkládaný kompletní podkladový materiál připravovaný pro
jednání vlády k problematice harmonizace územně správního členění státu.
b) doporučuje schválit preferovanou variantu územně správního členění státu pro
další rozpracování nového pojetí územně správního členění státu.
c) doporučuje Ministerstvu vnitra předložit kompletní podkladový materiál
Harmonizace územně správního členění státu, po řádném připomínkovém řízení, na
vládu.“
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 2

Usnesení bylo přijato

6. Výroční zpráva o veřejné správě za rok 2015
K tomuto bodu NMV uvedla, že dle článku 2, odst. 4 statutu Rady vlády pro veřejnou správu
předkládá Rada vždy k 30. červnu každého kalendářního roku zprávu o stavu veřejné správy.
Výroční zpráva o veřejné správě za rok 2015 je zprávou monitorovací a přináší data napříč
veřejnou správou a její územní strukturou. Snahou bylo zpracovat přehledný materiál s grafy,
přehledy a tabulkami, které poskytnou čtenáři určitou přidanou hodnotu.
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K tomuto bodu NMV udělila slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi, řediteli odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy, který sdělil, že zpracování tohoto materiálu navazuje
na Statut RVVS, ale i na IP1, specifický cíl vztahující se k hodnocení veřejné správy. Při
zpracování byla snaha, pojmout tento materiál tak, aby nebyl pouze formálně zpracován, ale aby
poskytl vyšší užitnou hodnotu. Některé údaje z této zprávy budou vytaženy a ve formě infografik
se objeví např. na webu MV, aby se tím informace zpřístupnily laické a odborné veřejnosti.

Usnesení č. 6/16:
„RVVS schvaluje Výroční zprávu o veřejné správě za rok 2015 a souhlasí s jejím
předložením Vládě ČR.“
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

7. Evaluační zpráva za plnění strategického rámce rozvoje veřejné správy
Mgr. Vildumetzová jako předsedající schůze informovala, že Evaluační zpráva se zpracovává
na základě usnesení vlády č. 680 z 27.08.2014. Tímto je uložen ministru vnitra úkol
do 30.06.2016 (a následně ve 2 letých intervalech) zpracovat zprávu o vyhodnocení plnění
Strategického rámce.
Předkládaná evaluační zpráva je první evaluační zprávou, která vyhodnocuje aktivity realizované
v období do konce roku 2015.
K tomuto bodu NMV udělila slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi, řediteli odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy, který sdělil, že požadavek na zpracování Evaluačních zpráv
vychází z Implementačního plánu pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy (specifický cíl
1.4, opatření VI a je součástí Evaluačního plánu Dohody o partnerství pro programové období
2014-2020. Stěžejní částí evaluační zprávy je kapitola 2 - Zhodnocení plnění SRRVS. Vzhledem
k tomu, že ke všem 4 strategickým cílům Strategického rámce byly vypracovány detailní
implementační plány, je plnění strategických cílů vyhodnoceno prostřednictvím hodnocení plnění
dílčích implementačních plánů. Jednotlivé kapitoly byly již projednány na příslušných řídících
výborech. Evaluační zpráva také zmiňuje informace o projektech navázaných na SRRVS.
Po této informaci, vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy do diskuse, dala předsedající
hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č. 7/16:
„RVVS
a) schvaluje Evaluační zprávu k plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy
pro období 2014 – 2020, konkrétně plnění IP 1, IP 2 a IP 4
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b) bere na vědomí plnění IP 3
c) doporučuje předložení Evaluační zprávy jako celku Vládě ČR.“
(část za IP3 byla schválena na RVIS dne 10.06.2016)
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

8. Financování veřejného opatrovnictví
Předsedající zasedání shrnula, že problematika veřejného opatrovnictví zatěžuje obce
dlouhodobě, nyní se připravuje první návrh částečného řešení v oblasti financování. Platný právní
stav neumožňuje efektivní řešení problémů vyplývajících z postavení obce při plnění úkolu
veřejného opatrovníka. Konkrétně se jedná o problém nemožnosti přenosu funkce veřejného
opatrovníka na jinou obec, zejména v situaci, kdy obec příslušná (dle bydliště opatrovance) není
schopna svoji funkci objektivně plnit. Tuto faktickou situaci ztěžuje taktéž nedostatečné
financování veřejného opatrovnictví jakožto agendy vykonávané v přenesené působnosti.
Navrhovaný způsob řešení financování veřejného opatrovnictví se snaží překlenout aktuální
nedostatek dat o výkonu veřejného opatrovnictví spoluprací s jednotlivými kraji, které data
o veřejném opatrovnictví nasbíraly. Následně byly osloveny jednotlivé obce, aby data, zveřejněná
na webu Ministerstva vnitra, verifikovaly. Rozhodným datem pro počet opatrovanců je
31.05.2016. Z těchto finalizovaných dat se bude vycházet při přípravě státního rozpočtu na rok
2017 při určení příspěvku na veřejné opatrovnictví.
Řešení vzniklo z jednání zástupců MV s představiteli MF, MSp a MPSV, kde byl dohodnut
způsob financování této agendy formou začlenění do příspěvku na přenesenou působnost.
Od roku 2017 MF počítá s dodatečnými finančními zdroji pro obce a hl. m. Prahu (předběžně
s částkou 29 000 Kč na 1 opatrovance a rok, maximálně však s objemem 350 mil. Kč).
NMV udělila slovo k přednesení prezentace financování veřejného opatrovnictví Ing. Mgr.
Davidu Slámovi, řediteli Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Ing. Mgr. Sláma informoval, že v průběhu února 2016 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření,
ve kterém zareagovalo 960 obcí. Výsledky tohoto šetření jsou součástí přílohy č. 6.
Vedle toho probíhá snaha o dlouhodobé a systémové řešení. V průběhu června byl
v mezirezortním připomínkovém řízení „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s veřejným opatrovnictvím“. Předmětem této nové úpravy je jednak zakotvení
povinnosti obcí sdělovat údaje o počtu opatrovanců ve stavu k 1.1. příslušného kalendářního
roku, do 31.1. příslušnému krajskému úřadu, ten pak sdělí souborné informace ministerstvu
vnitra. Další změnou, kterou návrh právní úpravy přináší, je možnost uzavírání veřejnoprávních
smluv na agendu veřejného opatrovnictví.
V rámci následné diskuse shledává zástupce SMO tento způsob financování jako účinný
a děkuje MV za iniciativu. Zároveň položil dotaz, zdali se uvažuje o tom, zaznamenávat informaci
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o omezené způsobilosti občana k právním úkonům do občanských průkazů. Mgr. Vildumetzová
jako předsedající schůze odpověděla, že tento záznam by mohl mít diskriminační charakter.
Do občanských průkazů by se, v případě úspěšného legislativního procesu, měl zaznamenávat
údaj o ohlašovnách, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Příloha č. 6 – Prezentace: Veřejné opatrovnictví
Usnesení č. 8/16: „RVVS
a) bere na vědomí informaci o návrhu financování veřejného opatrovnictví v roce 2017
b) doporučuje realizovat financování agendy veřejného opatrovnictví v roce 2017
prostřednictvím příspěvku na přenesenou působnost na základě údajů o počtu
opatrovanců ke stavu 31.05.2016 poskytnutých jednotlivými krajskými úřady.“
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

9. Informace o procesním modelování agend
MNV sdělila, že na minulém zasedání RVVS zazněl požadavek na informace o současném stavu
v oblasti procesního modelování agend. Na procesním modelování agend se začalo pracovat
v roce 2009. Cílem byla efektivnější, hospodárnější a účelnější veřejná správa. PMA 2 se
seznamem 60-ti prioritních agend bylo ukončeno na podzim roku 2015, v současnosti se pracuje
na přípravě projektu PMA 3.
K tomuto bodu udělila předsedající slovo k podání informace Ing. Romanu Vrbovi, řediteli
Odboru eGovernmentu.
Ing. Vrba sdělil, že v minulosti byl projekt zaměřen na konkrétní agendy, kde docházeno až
k příliš detailní legislativní dekompozici jednotlivých agend. Z toho vyšel požadavek, aby se
procesní modelování agend v nové koncepci soustředilo na hlubší analýzu mezi jednotlivými
agendami a posuzovalo, jaké vstupy daná agenda má. Z těch zmíněných 60 agend je snaha se
soustředit na ty, které jsou ve veřejné správě nejčastěji využívány a které nejvíc zatěžují veřejnou
správu.

Usnesení č. 9/16: „RVVS bere na vědomí informace o současném stavu v Procesním
modelování agend.“
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato
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10. Různé - Informace z Řídících výborů
V rámci Různého – informovala náměstkyně ministra vnitra, Mgr. Vildumetzová - budou členové
RVVS zpraveni o výsledcích jednání všech 4 Řídících výborů a udělila slovo k podání „Informace
z činnosti Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy“ Ing. Mgr. Davidu Slámovi, řediteli
Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.

 Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy
Zasedání ŘV Modernizace se konalo 08.06.2016. Zásadními body, které se projednávaly, byly:
Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě, Výroční zpráva o veřejné správě za rok 2015,
Evaluační zpráva k plnění SRRVS, které byly doporučeny k projednání na RVVS, dále pak
snižování administrativní zátěže podnikatelů a Komunikační plán IP1.

 Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
Řídící schůze udělila slovo k podání „Informace z činnosti Řídícího výboru pro optimalizaci
výkonu veřejné správy“ Mgr. Pavlu Drahovzalovi, předsedovi Řídícího výboru pro optimalizaci.
Zasedání ŘV Optimalizace se konalo taktéž 08.06.2016, projednávaly se tu informace
o příspěvku na přenesenou působnost v roce 2017, problematika financování veřejného
opatrovnictví, předjednala se Výroční zpráva o veřejné správě za rok 2015, jakož i návrh
na řešení problematiky administrativního členění státu, které byly doporučeny k dalšímu
projednání na RVVS.

 Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
Řídící schůze udělila slovo k podání „Informace z činnosti Řízení výboru pro lidské zdroje
ve veřejné správě“ Ing. Štěpánce Cvejnové, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro
státní službu.
Ing. Cvejnová referovala, že na posledním jednání ŘV LV, který se konal 14.06.2016, byly
probírány informace k aktuálnímu stavu implementace zákona o státní službě, projednávány
náměty na aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014-2020 (např. umožnit vzdělávací aktivity centrálním úřadům nespadající pod služební
zákon). Nový specifický cíl 4.3 se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů v územní veřejné správě.
Dále byla pro informaci představena Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě a
Evaluační zpráva k plnění SRRVS.
Při této příležitosti informovala členy RVVS, že se bude doplňovat složení ŘV LV i z toho důvodu,
že se do jejich gesce bude přidávat SC 4.3.
Dále poté tlumočila požadavek pana náměstka Postráneckého na zřízení pracovní skupiny
na aktualizaci Strategického rámce. V pracovní skupině by měli být zástupci jednotlivých gestorů
aktivit v implementačních plánech.
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 Společný řídící výbor pro eGovernment
Ing. Mgr. David Sláma informoval, že na posledním jednání tohoto výboru se hovořilo zejména
o evaluační zprávě za plnění Strategického rámce, evaluace za IP 3.

 Plnění Implementačních plánů
Ing. Mgr. David Sláma informoval, že postupy řízení implementace Strategického rámce
obsažené ve schválených Implementačních plánech vyžadují, aby Řídící výbory 2x ročně
projednaly postup plnění opatření specifikovaných v Implementačních plánech, resp. zhodnotily
stav řízení rizik navázaných na jednotlivé IP. Dále 1x ročně probíhá zhodnocení komunikačního
plánu definovaného v Implementačních plánech. V souvislosti s tím budou jednotliví vedoucí
realizace osloveni s žádostí o zpracování těchto dat.
V průběhu 1. pololetí 2016 byli jmenováni vedoucí realizace jednotlivých IP:
IP1
Mgr. Šárka Kochmanová
IP2
pozice neobsazena, plnění zajišťuje ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy
IP3
Ing. Mgr. Andrea Balažková
IP4
Ing. Štěpánka Cvejnová

 Přívětivý úřad
Mgr. Jana Vildumetzová informovala, že soutěž „Přívětivý úřad“ je zaměřen na zvyšování kvality
úřadů pro občany – klienty. V anketě k hodnocení přívětivosti úřadů zareagovalo z 227
obeslaných úřadů ORP (včetně MČ Prahy) 190 úřadů. Ocenění se předávala 07.06.2016
v Benešově. Výsledky byly inspirující pro úřady, které vyhrály, ale i motivací pro ty, které se letos
neumístily. V rámci sdílení příkladů dobré praxe pro ostatní úřady vznikla informativní brožura
s vybranými aktivitami a nástroji přívětivého úřadu.

Usnesení č. 10/16: „RVVS
a) bere na vědomí informace z řídících výborů modernizace, optimalizace, lidské
zdroje a ze společného řídícího výboru
b) ukládá vedoucím realizace Implementačních plánů zajistit zpracování průběžného
monitorování stavu plnění Implementačních plánů k 30.06.2016 a na následujícím
jednání RVVS předložit informace o stavu plnění jednotlivých Implementačních
plánů
c) RVVS doporučuje zřídit pracovní skupinu k aktualizaci SRRVS.“
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Pro: 16

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

11. Závěr
Předsedající - výkonná místopředsedkyně Rady vlády pro veřejnou správu Mgr. Jana
Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, poděkovala
přítomným za aktivní účast a v 11.40 hod ukončila jednání RVVS.

Další zasedání RVVS proběhne v pátek 23. září 2016 od 9.30 hodin

Zpracovala:

Dr. Zuzana Anna Palzer

Schválila:

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná místopředsedkyně RVVS

Praze dne:

27. června 2016

Seznam příloh:
Příloha 1 – Prezenční listina
Příloha 2 – Zápis z jednání RVS z 15.04.2016
Příloha 3 – Schválený program jednání
Příloha 4 – Prezentace k analýze využívání metod kvality
Příloha 5 – Prezentace AČS
Příloha 6 – Prezentace veřejné opatrovnictví
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