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Analýza účinnosti zákona o státní službě

Cíl aktivity projektu




Vyhodnocení naplnění základních principů požadovaných po právní úpravě
státní služby v České republice ze strany Evropské komise.
Zpracování tzv. ex-post RIA za využití Obecných zásad hodnocení dopadů
regulace schválených vládou usnesením ze dne 3. února 2016 č. 76.

Aktuální stav


podepsána smlouva s externím dodavatelem



14. 5. 2018 zahájení spolupráce



zpracování harmonogramu po 1 dni po nabytí účinnosti smlouvy (tedy po
zveřejnění smlouvy v Registru smluv)

Analýza účinnosti zákona o státní službě:
Postup
1. Provedení analýzy textu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů
ve vztahu k naplňování cílů ZoSS a principů, na kterých je právní regulace státní
služby založena
2. Příprava a sběr dat pro komplexní provedení ex post RIA, včetně provedení
hloubkových rozhovorů – nutná součinnost služebních úřadů
3. Provedení ex post RIA a vypracování Zprávy ex post RIA

Analýza účinnosti zákona o státní službě:
Krok č. 1
Krok č. 1: Provedení analýzy
Vyhodnocení ve vztahu k základním cílům:






odpolitizování státní správy
posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů a státních zaměstnanců
zvýšení transparentnosti
profesionalizace státní správy
zvýšení stability státní správy

a principům stanovených pro právní úpravu v oblasti státní služby












institucionální působnost zákona o státní službě
osobní působnost zákona o státní službě
práva a povinnosti státních zaměstnanců
systém odměňování státních zaměstnanců
kompenzace
garance státní služby prostřednictvím jednoho útvaru
transparentnost výběrových řízení
protikorupční mechanismy
systém komplexního vzdělávání
ucelená personální koncepce
strukturovaná systemizace

Analýza účinnosti zákona o státní službě:
Krok č. 1
Vyhodnocení se bude zabývat nástroji (jednotlivými ustanoveními a instituty)
uvedenými v:






zákoně o státní službě
prováděcích právních předpisech zákona o státní službě
dalších souvisejících právních předpisech (např. zákoník práce, správní řád)
služebních předpisech náměstka ministra vnitra pro státní službu
v kontextu stanovisek sekce pro státní službu, metodických pokynů a závěrů poradního
sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu

Součástí vyhodnocení bude provedení ex post hodnocení dopadu regulace dle
Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace („ex post RIA“).
Součástí vyhodnocení bude přezkum naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 - 2020, Strategického cíle č. 4
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.

Analýza účinnosti zákona o státní službě:
Krok č. 2
Krok č. 2: Příprava a sběr dat pro ex post RIA


východisko: chybějící ex ante RIA a indikátory pro přezkum účinnosti zákona



úkol: stanovit ukazatele tzv. R-A-C-E-R



postup:


konzultace s odbornou veřejností



hloubkové rozhovory se zástupci služebních úřadů





minimálně 2 zástupce z každého ústředního správního úřadu, dále alespoň 20
zástupců z různých podřízených úřadů a minimálně 4 zástupce odborné veřejnosti
respondenty v různém postavení v organizační hierarchii služebního úřadu

Analýza účinnosti zákona o státní službě:
Krok č. 3
Krok č. 3: Provedení ex post RIA


úkol: Provedení ex post RIA a vypracování Zprávy ex post RIA, v rámci které
bude vyhodnoceno, zda:










zvolené nástroje naplňují stanovené cíle,
existuje soulad zamýšlených/předpokládaných dopadů ve vztahu ke stanoveným
cílům se skutečnými dopady a
zda se nevyskytly neočekávané/ nechtěné dopady.

soulad s Obecnými zásadami pro RIA
provedení jak kvalitativní, tak kvantitativní hodnocení dopadů využívající závěry z
provedené Analýzy a výsledky hloubkových rozhovorů
výsledkem ex post RIA bude souhrn identifikovaných nedostatků a návrh
doporučení k zajištění lepší efektivnosti ZoSS a k profesionalizaci státní služby
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