Zápis č. 18
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 08.09.2016

Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru:

21

Z toho s hlasovacím právem:

16

Počet přítomných členů řídícího výboru s hlasovacím právem: 12
Počet k přijetí usnesení:

9

1) Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil Mgr. Pavel Drahovzal, předseda Řídícího výboru pro optimalizaci.
Předseda řídícího výboru zkonstatoval, že Řídící výbor pro optimalizaci má 21 členů, 16 s hlasovacím
právem. Z toho je přítomno 12 členů, tedy řídící výbor je usnášeníschopný.
Předseda poté vznesl dotaz na členy k Zápisu č. 17 z minulého zasedání Řídícího výboru pro
optimalizaci, které se konalo 08.06.2016. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl výhrady, ani požadavky
na doplnění, Zápis je platný v zaslané verzi.

Usnesení 1/18: ŘV pro optimalizaci schvaluje Zápis z 17. zasedání ŘV optimalizace ze 08.06.2016
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 1
Usnesení bylo přijato

2) Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV
Předsedající ŘV navrhl tento program jednání:
Program:
1

1) Prezence, zahájení jednání, schválení zápisu z minulého jednání
2) Projednání a schválení návrhu programu Řídícího výboru
3) Informace z RVVS z 24.06.2016
4) Aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy a Implementačních plánů ve SC 2
5) Výsledky dotazníkového šetření ke Specifickému cíli 2.5 – finanční gramotnost a hospodaření
samospráv
6) Plnění Implementačních plánů k 30.06.2016
7) Informace o vývoji postupu řešení problematiky Administrativního členění státu
8) Organizační záležitosti a různé
9) Závěr

Navržený program byl spolu s ostatními podklady rozeslán členům ŘV pro optimalizaci v předstihu,
členové neměli žádné návrhy na doplnění nebo změnu v programu, tento byl tedy všemi hlasy
schválen v předložené formě.
Usnesení 2/18: ŘV pro optimalizaci schvaluje program zasedání podle předloženého návrhu
programu
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

Přišel pan David Bohadlo, počet členů s hlasovacím právem se zvýšil na 13.

3) Informace z RVVS
Předseda řídícího výboru předal slovo panu Ing. Mgr. Davidu Slámovi, který informoval přítomné o
závěrech ze zasedání RVVS, které se konalo dne 24.06.2016.
Ing. Mgr. Sláma informoval, že na minulém zasedání se opětovně projednával zákon o sociálním
bydlení, jehož původní text dostal četných změn. V průběhu září by návrh tohoto zákona měl být
rozeslán do vnitřního připomínkového řízení, kde se bude patrně dále měnit. Dle slov Ing. Mgr. Slámy
jsou zásadní problémy ve financování, nebo v nepřesném vymezení přenesené a samostatné
působnosti. Předsedou Řídícího výboru bylo rozhodnuto, že text návrhu zákona bude rozeslán i všem
členům ŘV O, aby k němu vyjádřili své připomínky. ŘV O se poté může k věci vyjádřit jako celek.
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Ing. Mgr. Sláma dále informoval, že RVVS schválila Výroční zprávu o veřejné správě za rok 2015,
schválila Evaluační zprávu, tyto byly obě předloženy Vládě ČR a vzala na vědomí plnění IP3.
RVVS vzala také na vědomí informaci o návrhu financování veřejného opatrovnictví v roce 2017, kde
pro výpočet příspěvku se vycházelo z finálních počtů opatrovanců tak, jak byly zafixovány
k 30.05.2015.

Usnesení 3/18: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace ze zasedání RVVS, které se konalo
24.06.2016.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

4) Aktualizace SRRVS a IP v rámci SC2
Ing. Mgr. Sláma referoval, že aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro roky
2014 – 2020 (dále jen SRRVS) je realizována v návaznosti na usnesení vlády k SRRVS z 27. srpna 2014.
Následným usnesením vlády o doplnění a aktualizaci Implementačních plánů SRRVS ze dne 20. srpna
2015 č. 654 byl upraven termín předložení revize SRRVS na 30. listopad 2016. Současně s aktualizací
Strategického rámce probíhá i aktualizace navazujících Implementačních plánů. K podání dalších
informací bylo předáno slovo Mgr. Jakubu Jaňurovi.
Mgr. Jaňura informoval o hlavních změnách, které nastaly zejména v oblasti rizik, protože
k 30.06.2016 byl aktualizován Registr rizik, dále v tabulce hierarchických aktivit byly zpřesněny
termíny. U SC 2.4 byly u financování zpřesněny aktivity. Ing. Mgr. Sláma dodal, že bude zahájeno
vnitřní a vnější připomínkové řízení, po jejichž proběhnutí se materiál opět vrátí na program ŘV O.
V rámci diskuse padla otázka na zpracovatele jednotlivých zakázek. Předseda ŘV O přislíbil, že seznam
zpracovatelů jednotlivých zakázek bude členům ŘV O zaslán, jakmile budou uzavřena všechna
výběrová řízení. Hotová jsou zatím na části 2.1 až 2.4. Zakázka na 2.5 ještě nebyla uzavřena.

Usnesení 4/18: Členové Řídícího výboru pro optimalizaci berou na vědomí informace k Aktualizaci
SRRVS a IP 2 a doporučují jejich projednání na RVVS.

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato
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5) Výsledky dotazníkového šetření ke Specifickému cíli 2.5 – finanční gramotnost a
hospodaření samospráv
Bod uvedl Mgr. Ing. Sláma konstatováním, že za účelem snížení a předcházení rizika platební
neschopnosti měst a obcí byl připraven dotazník, který byl projednán na únorovém zasedání ŘV O.
Cílem tohoto monitoringu bylo zmapování současného (především ekonomického) stavu komunální
úrovně v ČR a formulace podnětů a potřeb vycházejících od představitelů územních samosprávných
celků (starostů, místostarostů, radních i zastupitelů). Poté předal slovo PhDr. Michalu Greguškovi,
Ph.D., který prošel se členy ŘV O svou prezentaci. Z té zásadně vyplynulo, že do dotazníkového
šetření bylo zahrnuto 3.057 statisticky korektních dotazníků, účastnili se jej zejména neuvolnění
starostové „jedničkových“ obcí, kteří vykonávají svou funkci v prvním volebním období. Například
k požadavku na zvýšení znalosti se vyslovilo kladně 73% respondentů. Žádané byly zejména
informace z ekonomických oblastí a čerpání dotací.
V rámci následné diskuse se hovořilo o tom, že jednou za semestr by bylo po krajích dobré provést
školení na zadané téma, které by se stěhovalo po území. Problematické je vzdělávání neuvolněných
starostů v malých obcích, pro které by byly nové poznatky velmi potřebné, problém je však čas na
absolvování školení při běžném zaměstnání.
V souvislosti s problematikou vzdělávání a financování gramotnosti byla některými diskutujícími
zdůrazněna i potřeba řešit případný metodický vztah mezi obcemi s rozšířenou působností a obcemi
v území dané ORP.
Cílem i tohoto výzkumu je nastolit systém, aby všichni starostové měli stejné informace, resp.
možnost je získat. Do konce roku by měl být vydefinován projekt na podporu tohoto vzdělávání.

Usnesení 5/18: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí výsledky dokončeného šetření a informace o
vývoji postupu řešení problematiky
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

6) Plnění Implementačních plánů k 30.06.2016
Ing. Mgr. Sláma uvedl, že Ministerstvo vnitra jako gestor Strategického rámce předkládá v pololetním
cyklu přehled plnění Implementačních plánů a předal slovo Mgr. Jakubu Jaňurovi. Ten zdůraznil
důležitost Komunikačních plánů, to znamená nutnosti transparentně informovat, co se v rámci IP
děje, tedy uveřejňovat zápisy z RVVS, z Řídících výborů na webu Ministerstva vnitra, informovanost
v rámci pracovní skupiny k Administrativnímu členění státu, publikace v časopisech, vystoupení na
konferencích.
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V rámci Registru rizik se jeví jako vysoce rizikové nedostatečná personální obsazenost Implementační
jednotky k realizaci IP SRR VS. Rizika tak v zásadě setrvávají, což je v případě personální obsazenosti
pro další plnění SRR VS významným problémem.
K otázce vlastního plnění IP, kterou shrnuje předložená tabulka, byl popsán zejména aktuální stav,
tedy zdržení způsobené projektovou realizací některých aktivit (např. prací na Analýzách) a návazné
úpravy harmonogramu. Zároveň byly představeny i ty projekty spojené se SRR VS, které již započaly
svoji realizaci.
Usnesení 6/18:
1) Řídící výbor pro optimalizaci schvaluje zprávu o plnění opatření IP1 (včetně přehledu o stavu
projektů) k 30. 6. 2016.
2) Řídící výbor schvaluje změny v Registru rizik a předkládá upravenou verzi Registru rizik k IP1,
včetně návrhu opatření ke klíčovým rizikům RVVS ke schválení.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

7) Informace o vývoji postupu řešení problematiky Administrativního členění státu
Ing. Mgr. Sláma informoval, že termínově musí být konečný materiál jako výstup z půlroční práce
pracovní skupiny k Administrativnímu členění státu předložen do konce roku 2016 Vládě ČR v rámci
plnění předběžné podmínky č. 11 ve vztahu k Evropské komisi. Materiál byl už schválen Řídícím
výborem pro optimalizaci, Radou vlády pro veřejnou správu, během léta prošel vnitřním
připomínkovým řízením. V současnosti se chystá jeho vypravení do mezirezortního připomínkového
řízení, po jehož absolvování bude předložen vládě.
V rámci následné diskuse se hovořilo o projektech ve státní správě, kde je velký problém s jejich
personálním zabezpečením. Předseda řídícího výboru Mgr. Drahovzal k probíhající diskusi dodal, že
personální problematika je zásadní, je to otázka rozpočtových možností, ale patří spíš do gesce
Řídícího výboru pro lidské zdroje.
Prof. Čechák vyslovil myšlenku, že postavení, kvalifikace a vzdělání úředníka je investice ze strany
státu do státních úředníků, která se jistě vrátí a inicioval myšlenku konference na toto téma. Ing. Mgr.
Sláma informoval o konání konference Personalista, která se bude konat na konci září v Brně, kde se
však budou stěžejně probírat technické detaily smluv a pracovních poměrů, ne samotný, nosný
problém. Možností by mohl být předstupeň před konferencí - tedy Kulatý stůl.
Usnesení 7/18:
ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace o vývoji postupu řešení problematiky Administrativního
členění státu.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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8) Organizační záležitosti a Různé
V rámci bodu Organizační záležitosti informoval Mgr. Pavel Drahovzal o renominaci člena za ODK MV,
kdy místo Mgr. Rudolfa Ryse bude členem ŘV O pan JUDr. Adam Furek. Mgr. Rys zůstává členem ŘV
O za odbor OSR.
V rámci Různého informoval Ing. Mgr. Sláma o konání konference Moderní veřejná správa, která
bude probíhat ve dnech 15./16.09.2016 na Vysoké škole ekonomické a členové ŘV O na ni obdrželi
pozvánky.

Další termín zasedání ŘV O se bude konat 03.11.2016 v 9.30 hod.

9) Závěr
Předseda ŘV O, Mgr. Pavel Drahovzal, poděkoval přítomným za účast a v 11:30 hod. zasedání ukončil.

Zpracovala:
Schválil:
Na vědomí:

Dr. Zuzana Anna Palzer, organizační zajištění výboru
Mgr. Pavel Drahovzal, předseda řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné
správy v území
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy
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