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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 řídicího 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, jako je Strategický rámec 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 materiálů legislativní i nelegislativní
povahy předkládaných vládě, které se vztahují k problematice veřejné správy.
Statut Rady byl schválen usnesením č. 680 ze dne 27. srpna 2014, následně byl dvakrát
aktualizován. K těmto aktualizacím došlo usneseními vlády č. 21/2015 ze dne 14. ledna 2015
a č. 1088/2016 ze dne 5. prosince 2016.
Rada v r. 2017 zasedala pětkrát. K významnějším tématům projednávaným na Radě a v jejích
poradních orgánech bylo téma procesu plnění Strategického rámce a jeho Implementačních
plánů. Další významnou agendou Rady bylo projednávání analýz, metodických materiálů,
například v oblasti řízení kvality ve veřejné správě, a dalších dokumentů.
Rada dále pravidelně projednávala materiály legislativního i nelegislativního charakteru
ve vztahu k veřejné správě a její organizaci. Jednalo se například o přípravu věcného záměru
zákona o územněsprávním členění státu, návrh systému měření a hodnocení veřejné správy
nebo nové nařízení k ochraně osobních údajů GDPR a další.
Rada má k dispozici stálé poradní orgány – 4 řídicí výbory a pracovní skupiny, jejichž činnost
je zajištěna sekretariátem. Na doporučení Rady byla v roce 2017 zřízena Pracovní skupina
pro dostupnost veřejných služeb.
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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Členové Rady vlády pro veřejnou správu
Rada má celkem 29 členů, z toho 23 členů s hlasovacím právem a 6 členů bez hlasovacího
práva.
Členové Rady vlády pro veřejnou správu k 17. 12. 2017:
Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

Mgr. Lubomír Metnar

Ministerstvo vnitra

Ministr vnitra, předseda Rady vlády pro veřejnou
správu

JUDr. PhDr. Petr Mlsna,
Ph.D.

Ministerstvo vnitra

Pověřený náměstek ministra vnitra pro řízení
sekce legislativy a státní správy a sekce veřejné
správy, výkonný místopředseda Rady

RNDr. Josef Postránecký

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Mgr. Jan Mareš

Úřad vlády

Zástupce ředitelky odboru pro udržitelný rozvoj

Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Úřad vlády

Zástupce místopředsedy Úřadu 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 spravedlnosti

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Ministerstvo financí

Náměstek ministryně financí pro řízení sekce
Finanční řízení a audit

Ing. Aleš Petera

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Ředitel odboru rozpočtu a financování, pověřen
řízením Sekce správní

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP

Poslankyně za Starostové a nezávislí

Mgr. Pavel Drahovzal

Svaz měst a obcí

Výkonný ředitel Svazu měst a obcí

Ing. Mgr. Jan Sedláček

Sdružení místních samospráv

3. místopředseda Sdružení místních samospráv

Ing. Stanislav Rampas

Spolek pro obnovu venkova

Předseda Spolku pro obnovu venkova Plzeňského
kraje

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů

Předseda Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR

Mgr. Jakub Kopřiva

Ministerstvo dopravy

Náměstek ministra dopravy pro řízení sekce
legislativně právní
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Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

Ing. Jiří Horecký, Ph.D.,
MBA

Unie zaměstnavatelských
svazů

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů

Bc. Pavel Bednář

Českomoravská konfederace
odborových svazů

Předseda Odborového svazu státních orgánů
a organizací

JUDr. Martin Netolický,
Ph.D.

Asociace krajů

Hejtman Pardubického kraje

JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D. Ministerstvo zemědělství

1. náměstek ministra zemědělství pro řízení
správní sekce

Mgr. Eva Gottvaldová

Ministerstvo zdravotnictví

Náměstkyně ochrany a podpory veřejného zdraví
a Hlavní hygienička ČR

Mgr. Jiří Zmatlík

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
ekonomiky, strategií a evropských fondů

Mgr. Vladimír Tetur

Ministerstvo obrany

Ředitel odboru řízení státní služby

Ing. Petr Hejduk

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí
pro řízení sekce řízení úřadu

Členové bez hlasovacího práva
Ing. Marie Kostruhová

Ministerstvo vnitra

Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy, tajemník sekretariátu Rady

Mgr. Jana Jirků

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Ředitelka odboru veřejná správa a sociální inovace

JUDr. Jaroslav Strouhal

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních technologií

Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra

Ředitel odboru eGovernmentu

Mgr. Josef Prokeš

Úřad pro ochranu osobních
údajů

Ředitel správní sekce

Změny v členství za rok 2017
20. zasedání konané dne 17. 2. 2017:
 Na návrh ministra zdravotnictví ministr vnitra odvolal členku Rady Mgr. Lenku
Ptáčkovou Melicharovou, bývalou náměstkyni Ministerstva zdravotnictví. Na její
místo jmenoval paní Mgr. Evu Gottvaldovou, náměstkyni ochrany a podpory
veřejného zdraví a Hlavní hygieničku ČR Ministerstva zdravotnictví.

5

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu

2017

 Na návrh předsedkyně Asociace krajů ministr vnitra odvolal člena Rady Bc. Martina
Půtu, hejtmana Libereckého kraje. Na jeho místo jako zástupce Asociace krajů ČR,
jmenoval JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje.
 Na žádost předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr vnitra změnil
formu členství v Radě zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů v Radě,
Mgr. Josefa Prokeše, ředitele sekce správní, na členství bez hlasovacího práva.
21. zasedání konané dne 28. 4. 2017
 Na návrh státního tajemníka v Ministerstvu obrany ministr vnitra odvolal členku Rady
Mgr. Gabrielu Mužíkovou z Ministerstva obrany. Na její místo jmenoval
Mgr. Vladimíra Tetura, ředitele odboru řízení státní služby Ministerstva obrany.
22. zasedání konané dne 22. 6. 2017
 Ministr vnitra odvolal na jeho žádost člena Rady Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, který se
stal ministrem průmyslu a obchodu. Na jeho místo jmenoval Ing. Aleše Peteru,
ředitele odboru rozpočtu a financování pověřeného řízením Sekce správní
Ministerstva průmyslu a obchodu.
22. zasedání konané dne 22. 9. 2017
 Na návrh vedoucího Úřadu vlády ministr vnitra odvolal člena Rady Mgr. Jana Večeřu,
ředitele odboru právního a kontrolního Úřadu vlády. Na jeho místo jmenoval
Mgr. Jana Mareše, ředitele odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády.

Sekretariát 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 MV
Ing. Mgr. David Sláma

tajemník

řízení sekretariátu Rady a odpovědnost za jeho
činnost, plnění úkolů vyplývajících z funkce
tajemníka Rady
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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 Řídicích
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.
Kontakty na sekretariát Rady:
E-mail: sekretariat.rvvs@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hůrková
E-mail: renata.hurkova@mvcr.cz
Tel: 974 816 598
Do března 2017 byl kontaktní osobou Mgr. Filip Zavřel
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Přehled činnosti Rady v roce 2017
Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata
Do 31. prosince 2017 se uskutečnilo pět zasedání Rady s pořadovými čísly 20 až 24.
20. zasedání konané dne 17. 2. 2017
•

•
•
•
•

Aktuální legislativa
o Nový zákon o přestupcích
o Novela volebních zákonů
o Elektronický občanský průkaz
Metodika optimalizace sběru dat ve veřejné správě
Harmonogramy výzev operačních programů Evropské unie v oblasti veřejné správy
Informace o plánovaných akcích z oblasti veřejné správy pořádaných během
českého předsednictví v Radě Evropy
Schválení Výroční zprávy o činnosti RVVS za rok 2016

21. zasedání konané dne 28. 4. 2017
•
•
•
•
•
•
•

Informace o výsledku hlasování per rollam ve věci Metodiky zavádění řízení kvality
ve služebních úřadech
Informace o zřizování povinných rolí tzv. pověřenců pro ochranu osobních údajů
Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti
svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 – 2016
Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené
působnosti
Návrh systému měření a hodnocení veřejné správy
Informace o registru střetu zájmů
Informace o realizaci Implementačních plánů za rok 2016

22. zasedání konané dne 22. 6. 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh řešení systémové podjatosti
Nabídka programů pro financování výzkumu ve veřejné správě ze strany
Technologické agentury ČR
Podpora obslužnosti venkova
Aktualizace projektových záměrů v Implementačních plánech 1, 2 a 4
Financování agendy vydávání občanských průkazů v roce 2018
Informace o postupu zpracování věcného záměru zákona o územněsprávním
členění státu
Výroční zpráva o stavu veřejné správy za rok 2016
Informace o postupu procesního modelování agend
Informace o návrhu řešení dostupnosti veřejných služeb
Problematika čerpání z dotačních titulů

23. zasedání konané dne 22. 9. 2017
•
•

Návrh řešení systémové podjatosti ve vztahu k činnosti obecných stavebních úřadů
a úřadů územního plánování
Věcný záměr zákona o územněsprávním členění státu
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Analýza současného stavu personálních procesů ve správních úřadech za rok 2016
Informace o plnění Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné
správy k 30. 6. 2017
Návrh na zavedení systematického pravidelného přezkumu účinnosti právních
předpisů (plnění opatření č. 4 SC 1.2.)
Zneužívání zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a možné
řešení
Aktuální informace o stavu schvalování strategií CLLD
Problematika čerpání z dotačních titulů
Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech
Informace o zřízení Pracovní skupiny pro dostupnost veřejných služeb

24. zasedání konané dne 15. 12. 2017
•
•
•
•
•

Informace o aktivitách Ministerstva vnitra směřujících k implementaci GDPR
Metodika GDPR pro spisovou službu
Metodický postup k Systému měření a hodnocení veřejné správy zahrnující pilotní
měření
Informace k vyhodnocení nových výzev pro obce a kraje
Informace k pracovní skupině pro dostupnost veřejných služeb

Řídicí výbory Rady
Jednotlivé Řídicí výbory byly zřízeny pro naplnění strategických cílů a obsahově koordinují
činnosti v rámci zaměření se na specifické cíle. Předsedové řídicích výborů jsou zároveň členy
Rady vlády pro veřejnou správu.
Řídicí výbory:
a) plní úkoly uložené Radou, předsedou Rady, výkonným místopředsedou 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 Řídicí výbory:
1. Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy
2. Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
3. Řídicí výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
4. Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
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Členy Řídicích 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, Parlamentu ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Sdružení
místních samospráv, Asociace krajů České republiky, Spolku pro obnovu venkova a odborné
veřejnosti.

Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy
Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy (dále jen „Řídicí výbor pro modernizaci“) byl
zřízen dle Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů strategického cíle 1 –
Modernizace veřejné správy. Řídicí výbor pro modernizaci má 24 členů, z toho 23 členů
s právem hlasovat.
Předmětem činnosti Řídicí výboru pro modernizaci v období leden – prosinec 2017 bylo
zejména plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
a Implementačního plánu strategického cíle 1 – Modernizace veřejné správy. Dále se zabýval
například plněním vybraných opatření ke snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné
správy, metodickými materiály k řízení kvality ve služebních úřadech, systémem měření
a hodnocení veřejné správy včetně pilotního měření, strategickým řízením a plánováním
ve veřejné správě, analýzou zatížení veřejné správy sběrem dat, návrhem na zavedení
systematického pravidelného přezkumu účinnosti právních předpisů (ex post RIA),
projednávání dokumentů týkajících se strategického cíle 1 s následným předložením Radě
vlády pro veřejnou správu, například materiály Metodika optimalizace sběru dat, Systém
měření a hodnocení veřejné správy, Výroční zpráva o stavu veřejné správy za rok 2016,
Aktualizace projektových záměrů v Implementačních plánech 1, 2 a 4, Metodický postup
k Systému měření a hodnocení veřejné správy a Pilotní měření, Harmonogram zpracování
Druhé evaluační zprávy Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 –
2020.

Členové Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy k 31. 12. 2017
Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra, předseda řídicího výboru, člen Rady
vlády pro veřejnou správu

Mgr. Šárka Kochmanová

Ministerstvo vnitra

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Ing. Marek Fujdiak

Svaz měst a obcí

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP
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Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Ing. Bohumila Budková

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Ing. Václav Bukovský

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Ing. Mgr. Jan Sedláček

Sdružení místních samospráv

Ing. Jaroslav Folprecht

Asociace krajů České republiky

Ing. arch. Jan Florian

Spolek pro obnovu venkova

Ing. Bc. Petr Kameník

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. David Škorňa

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Veronika Paulová

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Soňa Mačejová

Úřad vlády České republiky

PhDr. Martin Polášek, PhD.

Úřad vlády České republiky

Mgr. Martin Kopeček

Ministerstvo financí

Ing. arch. Marie Petrová

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Petr Švec

Národní síť zdravých měst

Mgr. Jana Menšíková

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jana Jirků

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Jiří Kárník

Ministerstvo vnitra

Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger

Klub starostů a primátorů ČSSD

Bez hlasovacího práva
JUDr. Petr Fejtek

Ministerstvo vnitra

Organizační zajištění Řídicího výboru
Mgr. Renata Hůrková

Ministerstvo vnitra
tel.: 974 816 598, 739 608 493
e-mail: renata.hurkova@mvcr.cz
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Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území (dále jen „Řídicí výbor
pro optimalizaci“) byl zřízen dle Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů
strategického cíle 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. Řídicí výbor
pro optimalizaci má 21 členů, z toho 16 členů s právem hlasovat.
Předmětem činnosti Řídicího výboru pro optimalizaci v období leden – prosinec 2017 bylo
zejména plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
a Implementačního plánu strategického cíle 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy
v území. Dále se řídicí výbor pro optimalizaci zabýval zpracováním věcného záměru zákona
o územněsprávním členění státu, problematikou financování agendy Jednotných kontaktních
míst (živnostenské úřady) a veřejného opatrovnictví v roce 2018 formou příspěvku, analýzou
potřebnosti veřejnoprávních smluv včetně dalšího postupu, analýzou předpokladů pro rušení
místní příslušnosti, připravovanými vzdělávacími kurzy v oblasti finančního řízení pro územní
samosprávy, analýzou dostupnosti veřejné správy na venkově, materiálem Podklad
pro možné řešení výkonu veřejné správy v okolí Prahy, aktualizací projektových záměrů
v Implementačních plánech 1, 2 a 4. Vedle těchto témat se dále zabýval například projekty
Technologické agentury ČR Analýza dopadu rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných
lokalitách a RODOS.
Členové Řídicího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území k 31. 12. 2017
Mgr. Pavel Drahovzal

Svaz měst a obcí ČR, předseda řídicího výboru, člen
Rady vlády pro veřejnou správu

Ing. Dan Jiránek

Svaz měst a obcí

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP

Ing. Pavel Školník

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Mgr. Tomáš Chmela

Sdružení místních samospráv

Ing. Vladimír Kutý

Asociace krajů + KÚ

Ing. Stanislav Rampas

Spolek pro obnovu venkova

Ing. Jan Harák

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Josef Vlk, CSc.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Tomáš Severa

Ministerstvo financí

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra
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Ing. Mgr. David Bohadlo

Společnost pro rozvoj veřejné správy

Radomír Pavlíček

Dobrovolné svazky obcí - DSO

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Mgr. Radek Bližňák

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Tomáš Ryšánek

Klub starostů a primátorů ČSSD

2017

Bez hlasovacího práva
Ing. Marcela Česáková, MPA

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger

Klub starostů a primátorů ČSSD

Mgr. Rudolf Rys

Ministerstvo vnitra

JUDr. Adam Furek

Ministerstvo vnitra

Ing. et Ing. Jan Cába, MBA

Ministerstvo vnitra

Organizační zajištění Řídicího výboru
Mgr. Renata Hůrková

Ministerstvo vnitra
tel.: 974 816 598, 739 608 493
e-mail: renata.hurkova@mvcr.cz

Řídicí výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
Řídicí výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě (dále jen „Řídicí výbor pro lidské zdroje“) byl
zřízen dle Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů vyplývajících
ze strategického cíle 4 – Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Řídicí
výbor pro lidské zdroje má aktuálně 20 členů, z toho 16 členů s právem hlasovat.
Předmětem činnosti Řídicího výboru pro lidské zdroje v roce 2017 byla zejména realizace
implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
a Implementačního plánu strategického cíle 4 – Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě společně s realizací projektů navázaných na tento implementační plán.
Dále se Řídicí výbor pro lidské zdroje zabýval průběžným stavem implementace zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, Metodikou zavádění řízení kvality ve služebních úřadech,
Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech, Analýzou současného stavu
kritérií zlepšování v rámci řízení kvality ve služebních úřadech, které jsou součástí projektu
sekce pro státní službu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy.
V neposlední řadě zde byla také projednávána Analýza současného stavu personálních
procesů ve správních úřadech.
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Členové Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě k 31. 12. 2017
RNDr. Josef Postránecký
JUDr. Kateřina Černá

Ministerstvo vnitra, předseda Řídicího výboru, člen
Rady vlády pro veřejnou správu
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů,
místopředsedkyně Řídicího výboru

JUDr. Martina Děvěrová

Asociace krajů

Mgr. Oldřich Němec

Svaz města a obcí

Jana Gerešová

Spolek pro obnovu venkova

Bc. Ondřej Štach

Sdružení místních samospráv

PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

Klub starostů a primátorů ČSSD

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP

Mgr. Radek Procházka

Úřad pro ochranu osobních údajů

JUDr. Pavel Dvořák

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Martin Kopeček

Ministerstvo financí

Ing. František Doležal

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Václav Sýkora

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Ing. Vlasta Váchová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Doc. RNDr. Josef Dolínek

Ministerstvo vnitra

JUDr. Andrea Fáberová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Iva Kocourková, MPA

Ministerstvo vnitra

plk. Ing. Michal Bureš

Policejní prezidium ČR

PhDr. Michal Greguška, PhD.

Ministerstvo vnitra

Organizační zajištění Řídicího výboru
Mgr. et Mgr. Jana Drábová

Ministerstvo vnitra, tajemnice Řídicího výboru
E-mail: jana.drabova@mvcr.cz
Tel: 974 818 222
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Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti (dále jen „Společný
řídicí výbor“) je zřízen za účelem předávání informací mezi Radou vlády pro informační
společnost (RVIS) a Radou vlády pro veřejnou správu. 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 3 –
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů
eGovernmentu, 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 řídicí výbor se v roce 2017 průběžně zabýval Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014 – 2020 a Implementačním plánem strategického cíle 3. Proběhla
nominace garantů IP3 a byla podána informace o registru rizik a stavu projektů IP3.
Diskutovaným tématem byl taktéž projekt Využívání prvků procesního řízení a příprava
zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA III). Projekt PMA III je
analytickým nástrojem zaměřující se na analyzování životních situací v rámci aplikace
„Co dělat, když…“, která byla na jednání představena. V květnu 2017 probíhala novelizace
Statutu Společného řídicího výboru. Důvodem novelizace bylo uvedení do souladu
s Implementačním plánem, k jehož aktualizaci došlo ke konci roku 2016. Společný řídicí
výbor se během roku 2017 taktéž věnoval tématům jako je GDPR, eFakturace, Portál veřejné
správy, jehož částí bude taktéž Portál občana, či průběžně informoval o konferenci „Snadná
navigace světem úřadů“, která proběhla 2. listopadu 2017.
Členové Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti
k 31. 12. 2017
Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra, předseda Řídicího výboru,
tajemník Rady vlády pro informační společnost

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Markéta Kovandová

Ministerstvo vnitra

Ing. Jan Koudelka

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Miloslav Marčan

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Michal Kopecký

MČ Praha 2

Ing. Josef Bartoněk

SMS ČR
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JUDr. Zdeněk Němec

Ministerstvo vnitra

Mgr. Stanislav Pšenička

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jiří Károly

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

VŠE Praha

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

VŠE Praha

Mgr. Jiří Šafránek

Krajský úřad Olomouckého kraje, AK ČR

Ing. Eliška Pečenková

Krajský úřad Plzeňského kraje, AK ČR

Mgr. Jan Beneš

Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Josef Praks

Ministerstvo kultury

Ing. Martin Zeman, DMS

Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Andrea Barešová

Česká pošta, s. p.

Ing. Roman Sekanina

Ministerstvo obrany

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Ministerstvo vnitra

Mgr. Bohdan Urban

Ministerstvo vnitra

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.

Ministerstvo vnitra

Viktor Janáček

Ministerstvo financí

David Šetina

Ministerstvo zemědělství

Ing. Petr Kuchař

Ministerstvo vnitra

Ing. Mgr. Andrea Balažková

Ministerstvo vnitra

2017

Organizační zajištění Společného řídicího výboru
Ing. Helena Duffková

Ministerstvo vnitra, tajemnice Společného řídicího
výboru
E-mail: helena.duffkova@mvcr.cz
Tel: 974 817 544

16

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu

2017

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?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.
Obsahují dokumenty s informacemi pro odbornou i laickou veřejnost související s činností
Rady, zejména složení Rady a zápisy z jednotlivých zasedání.
Další dokumenty související s činností Rady, zejména Strategický rámec, Implementační
plány, usnesení vlády, apod. jsou na drese:
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx.
Odkazy na vybrané projednané materiály
• Metodický postup k Systému měření a hodnocení veřejné správy:
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-postup-k-pilotnimu-sberu-dat-pro-systemmereni-a-hodnoceni-verejne-spravy.aspx
• Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené
působnosti:
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-optimalizace-potrebnosti-verejnopravnich-smluvna-vykon-prenesene-pusobnosti.aspx
• Souborný přehled veřejnoprávních smluv:
http://www.mvcr.cz/soubor/soubor-verejnopravnich-smluv-v-cr.aspx
• Metodika optimalizace sběru dat ve veřejné správě:
http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-optimalizace-sberu-dat-2016.aspx
• Analýza současného stavu personálních procesů ve správních úřadech za rok 2016:
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-soucasneho-stavu-personalnich-procesu-vespravnich-uradech-za-rok-2016.aspx
• Metodika GDPR pro spisovou službu:
http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/nova-metodika-k-gdpr-v-oblasti-spisovych-sluzeb.aspx
• Výroční zpráva o stavu veřejné správy v ČR v roce 2016:
http://www.mvcr.cz/soubor/vyrocni-zprava-o-stavu-verejne-spravy-v-cr-v-r-2016.aspx
• Výroční zpráva Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2016:
http://www.mvcr.cz/soubor/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-verejnou-spravuza-rok-2016.aspx

17

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu

2017

Mezinárodní spolupráce
Rada vlády pro veřejnou správu nespolupracuje na mezinárodní úrovni.

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.

Výhled činností do roku 2018
Do 1. pololetí roku 2018 jsou naplánována 3 zasedání Rady vlády pro veřejnou správu. Tato
zasedání se uskuteční ve dnech 16. února 2018, 27. dubna 2018 a 22. června 2018.
Rada v roce 2018 předpokládá realizaci následujících činností:
• projednávání témat k jednotlivým specifickým cílům Strategického rámce
• zpracování výroční zprávy o stavu veřejné správy v České republice v roce 2017
• stanoviska k zákonům zasahujících do kompetencí ve veřejné správě
• řešení aktuálních otázek týkajících se veřejné správy
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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 se 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 Rady vlády pro veřejnou správu
Ministerstvo vnitra
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
www.mvcr.cz
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