Zápis z 26. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 20. 4. 2018 od 9:30 hod.
Přítomní:
Dle prezenční listiny.
1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Zasedání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy MV, a v úvodu omluvil JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D., výkonného místopředsedu Rady vlády
pro veřejnou správu (dále jen „RVVS“) a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní
správy pověřeného řízením sekce veřejné správy. Předsedající na úvod nechal zkontrolovat
usnášeníschopnost RVVS, která byla následně potvrzena.
Dále přivítal tři nové členy RVVS, a to Mgr. Radka Augustina, vedoucího Úřadu vlády, kterého
zastupoval Ing. Petr Špirhanzl, dále JUDr. Jindřicha Urfuse, ředitele legislativního odboru pověřeného
řízením sekce právní a informačních technologií Ministerstva zemědělství, kterého zastupoval
Mgr. Daniel Albrecht, a Doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D., náměstka pro řízení sekce legislativy
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Počet členů RVVS s hlasovacím právem:

22

Počet přítomných členů RVVS oprávněných hlasovat:

15

Počet hlasů k přijetí usnesení:

8

Rada je usnášeníschopná
Příloha č. 1 – Prezenční listina z 26. zasedání RVVS ze dne 20. 4. 2018
V prvním bodě zasedání nechal předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma hlasovat o schválení zápisu
z 25. zasedání RVVS, které se konalo dne 16. 2. 2018.
Nikdo z přítomných neuplatnil k zápisu žádnou připomínku.
Usnesení č. 1/26:
RVVS schvaluje zápis z minulého zasedání RVVS, které se konalo dne 16. 2. 2018.
Výsledky hlasování:
Pro: 14
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 1

Příloha č. 2 – Zápis z 25. zasedání RVVS ze dne 16. 2. 2018
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2. Projednání a schválení programu zasedání RVVS
Předsedající schůze přešel k druhému bodu, kterým bylo schválení návrhu programu 26. zasedání
RVVS. Návrh programu byl členům rozeslán spolu s pozvánkou dne 6. 4. 2018. Předsedající upozornil,
že oproti rozeslanému návrhu byl rozšířen bod Různé. Následně předsedající vyzval členy RVVS, aby
se k návrhu vyjádřili a případně navrhli doplnění.
Nikdo z přítomných neuplatnil k předloženému návrhu programu žádnou připomínku, všichni
přítomní s předloženým návrhem souhlasili.
Usnesení č. 2/26:
RVVS schvaluje program 26. zasedání podle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 3 – Program 26. zasedání RVVS
•

Řízení kvality ve služebních úřadech, informace z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje
22. 2. 2018

Předsedající uvedl, že vzhledem k jiným neodkladným záležitostem předřadí vystoupení náměstka
ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého a předal mu slovo.
RNDr. Postránecký v krátkosti informoval o stavu schvalovacího řízení materiálu Metodický pokyn
pro řízení kvality ve služebních úřadech. Uvedl, že tento materiál již byl v RVVS projednán a nyní byl
dne 4. 4. 2018 schválen vládou usnesením č. 214/2018. V této souvislosti upozornil na výzvu č. 19
OP Zaměstnanost, kdy úřady mohou žádat o finanční prostředky na projekty zavádění kvality
ve služebních úřadech. Uvedl, že sekce pro státní službu je připravena na metodickou pomoc
a v případě zájmu uspořádá seminář pro úřady ÚSC.
Ing. Marie Kvašná z MPSV doplnila, že žádosti ve výzvě č. 19 OP Zaměstnanost je možno podávat
do 31. 12. 2019.
RNDr. Postránecký dále stručně informoval o zasedání Řídicího výboru pro lidské zdroje:
• Aktuální informace k novele zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě;
• Informace o plnění IP 4;
o Specifický cíl 4.1 a 4.2;
o Specifický cíl 4.3;
o Specifický cíl 4.4;
• Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2017 – pro informaci;
• Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+;
• Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech.
Ing. Mgr. David Sláma doplnil, že v souvislosti s ustavením Pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce
rozvoje veřejné správy 2021+ jednotlivé rezorty nominovaly své zástupce. Uvedl, že první jednání
pracovní skupiny se plánuje na květen 2018.
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3. Příprava příštího programového období
Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že v současné době se už rozběhly práce na přípravě programového
období po roce 2020 a předal slovo JUDr. Olze Letáčkové, náměstkyni pro řízení Sekce koordinace
evropských fondů a mezinárodních vztahů MMR, aby seznámila přítomné s aktuálními kroky
a aktivitami v této oblasti.
JUDr. Olga Letáčková uvedla, že přípravy dalšího programového období na MMR probíhají již dva
roky. Uvedla, že došlo ke zpoždění zveřejnění návrhu rozpočtu, a to zejména v souvislosti s finančním
výpadkem 15 mld. EUR ročně způsobeným odchodem Velké Británie z EU. Návrh víceletého
finančního rámce by měl být zveřejněn 2. 5. 2018. MMR předpokládá, že rozpočet kohezní politiky
projde změnami a bude snížen cca o 10 %. Uvedla, že v minulém programovém období 2007 – 2013
bylo na kohezní politiku rozpočtováno 26 mld. EUR, v současném programovém období je rozpočet
24 mld. EUR. Předpokladu většího snížení rozpočtu v příštím programovém období přispívá
i skutečnost, že jednotlivé regiony v ČR zvyšují svou úroveň, takže nedosáhnou na tak vysoké dotace.
Např. region Jihovýchod poskočil do kategorie více vyspělého regionu, ale je předpoklad, že i další
regiony dosáhnou tohoto hodnocení. JUDr. Letáčková uvedla, že ČR se snaží prosadit posunutí
stávajících kritérií pro hodnocení vyspělosti regionů, čemuž nahrává vystoupení GB z EU, protože
zejména region Londýn posouval tyto žebříčky nahoru – dosahoval 300 % evropského průměru. Tím
by mohla být opět zajištěna podpora celého území ČR vyjma hl. m. Prahy. Dále JUDr. Letáčková
hovořila o aktivitách EK, která v rámci principu partnerství spustila veřejnou konzultaci, v níž všechny
subjekty – vlády, podnikatelé, neziskové subjekty, jednotlivci – mohly uplatnit v národním jazyce
podněty pro zlepšení kohezní politiky. Další principy poskytování dotací budou zveřejněny 29. 5. 2018
v návrzích evropské legislativy ke kohezní politice. JUDr. Letáčková uvedla, že MMR hned po tomto
zveřejnění spustí přípravu rámcové pozice ke kohezní legislativě, která by měla být dokončena ke
konci července 2018. MMR plánuje v červnu uspořádat kulatý stůl pro odbornou veřejnost, jehož
cílem bude informování o návrzích sektorové legislativy a získání zpětné vazby pro přípravu rámcové
pozice. Intenzivní vyjednávání s EK začne od září 2018, EK plánuje schválit rozpočet do jara 2019 ještě
před volbami do Evropského parlamentu. Následovat bude příprava operačních programů.
JUDr. Letáčková dále uvedla, že podklad na národní úrovni Východiska pozice ČR k budoucnosti
politiky soudržnosti po roce 2020 byl již dříve prodiskutován a následně schválen vládou. MMR má
připraveno 10 tematický oblastí a 3 průřezové oblasti, které budou podrobně rozpracovány
do podoblastí. Současně se připravují měřitelná, objektivní a transparentní výběrová kritéria
pro „priority z priorit“, z nichž budou vycházet operační programy a návrh implementační struktury.
Dále uvedla, že konečný výsledek bude záviset jednak na výčtu podporovaných oblastí,
a jednak na negativních prioritách EK, která stanoví oblasti, v nichž ČR udělala v minulém období
pokrok, a proto nebudou dále podporovány. Tento poziční dokument EK bude znám cca za ¾ roku,
proto musejí být národní dokumenty zatím otevřené pro vyjednávání. JUDr. Olga Letáčková uvedla
v souvislosti s propojením kohezní politiky na evropský semestr, že na rozdíl od současného
programového období, které své operační programy vázalo na strategii Evropa 2020, pro příští
programové období žádný strategický dokument neexistuje, na něž by bylo možno navázat národní
cíle. EK předpokládá navázání na specifická doporučení Rady pro každý členský stát, problematické je,
že tato doporučení se každoročně aktualizují, naproti tomu projekty jsou víceleté. Pro ČR je prioritní
flexibilita a zjednodušení čerpání dotací.
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Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za příspěvek a uvedl, že doufá, že veřejná správa bude i v příštím
programovém období podporovanou oblastí, aby mohly být pokryty potřeby na úrovni resortů, ale
i v území, a zároveň nabídl spolupráci MV při vyjednávání. Následně otevřel diskusi.
V diskusi zazněl dotaz na prioritizaci priorit. JUDr. Letáčková uvedla, že vzhledem k tomu, že dojde
ke krácení rozpočtu pro ČR, chce MMR tímto postupem předejít rozdrobení finančních prostředků
do mnoha oblastí a naopak podpořit jejich racionální využití. Uvedla i příklad přímo řízených
programů EU – např. v oblasti výzkumu a vývoje, kde je alokováno hodně peněz a jejich čerpání je
problematické, nebo na budování velké infrastruktury. Proto je třeba komplexně analyzovat všechny
zdroje, z kterých je možno čerpat, identifikovat problémy a jejich příčiny při čerpání a efektivně
stanovit nástroje tak, aby byly pokryty prioritní oblasti a nedocházelo k duplicitám. Dále zmínila,
že pro ČR je vhodné sdílené řízení programů, kdy většina administrace projektů probíhá na národní
úrovni. Oproti tomu u přímo řízených programů EU nemáme zpětnou vazbu o chybách v projektech,
v čerpání, při realizaci. Další dotaz směřoval k vyššímu zapojení krajů do schvalovacího procesu
a realizace projektů. JUDr. Letáčková uvedla, že se neuvažuje o obnovení regionálních programů,
avšak pro nové programové období se uvažuje, že projekty území (obce, kraje jako příjemci dotací)
bude soustředěno na jednom místě, aby podpora nebyla rozdrobena do mnoha programů, což by
mělo přinést zlepšení a zrychlení komunikace a větší flexibilitu schvalovacího procesu. K zapojení
krajů nebo územních partnerů do samotného programování uvedla, že už dnes jsou tito partneři
zapojeni na různých platformách a počítá se s nimi i do budoucna.
Během projednávání bodu č. 3 přišli 2 členové s hlasovacím právem a jeden odešel, takže kvorum
pro přijetí usnesení se zvýšilo na 9.
Usnesení č. 3/26:
RVVS bere na vědomí informaci o přípravě programového období po roce 2020.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 4 – Informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020 (MMR)
4. Analýza matričních úřadů
Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV
zpracoval na základě sběru dat z území analýzu na úseku matriční agendy. Podrobně komentoval
jednotlivé tabulky a grafy, z kterých vyplynulo, několik závěrů. Uvedl, že některé matriční úřady,
především tam kde jsou porodnice a domovy důchodců, vykazují několikanásobně vyšší počty
tzv. prvozápisů, jedná se především o ORP, existuje rozdílná náročnost agendy spojené s jednotlivými
matričními knihami, s rostoucím počtem úkonů roste specializace a zvyšuje se efektivita pracovníků,
zejména na malých obcích jsou úvazky pouze částečné, zaměstnanci k tomu vykonávají ještě další
činnosti. Dále uvedl, že dochází k významné disproporci mezi rozdělením státního příspěvku
na jednotlivé matriční úřady a za jeden prvozápis. Síť matričních úřadů je velmi široce dostupná.
Ing. Mgr. Sláma uvedl, že MV uvažuje o změně financování matričních úřadů formou paušální platby
vztažené k prvozápisu, přičemž kalkulace by neznamenala pouze oceněný čas realizace prvozápisu,
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ale i doprovodné činnosti s tím související a pokrytí dalších činností matričních úřadů. Tím by se
značně narovnala disproporce v současném financování matrik. Vedle toho se jeví jako účelné
přesměrovat alokaci cca 150 mil Kč v rámci příspěvku na přenesenou působnost na jiné agendy, než
je matriční agenda, která vykazuje dlouhodobě přefinancování, což potvrdila analýza. Dalším krokem
je návrh na přehodnocení účelnosti matričních úřadů, které vykazují enormně nízký počet prvozápisů.
V současné době je ze strany Ministerstva vnitra navrhována optimalizace matričních úřadů, které
provedly průměrně do 20 prvozápisů ročně ve sledovaných letech. O této věci proběhnou jednání
se zástupci krajů, obcí a jejich sdruženími. Závěrem uvedl, že MV je připraveno k široké diskusi nad
touto analýzou na různých platformách.
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma následně zahájil diskusi.
V diskusi zástupci územních samospráv poukázali mj. na společenskou funkci matrikářek na obcích,
která se čísly nedá vyjádřit, a na historický aspekt matrik. Shodli se na podpoře výkonového modelu
financování matričních úřadů, avšak nesouhlasí s jejich rušením. Doporučili ponechat na starostech
rozhodnutí, zda i při snížení příspěvku při výkonovém financování chtějí matriční úřad udržet
a dotovat. Ing. Mgr. David Sláma konstatoval, že při zrušení matriky nedojde k propuštění matrikářky,
zejména proto, že matriční agendu vykonává na malý zlomek úvazku, takže jí pouze ubyde jedna část
agendy. Dále informoval, že i bez vlastního matričního úřadu mohou starostové oddávat, vítat nové
občánky apod. Z hlediska dostupnosti matrik vzhledem k občanům uvedl, že občané reálně matriku
potřebují pouze při sňatku, avšak zde často využijí jinou matriku, než je nejbližší „místně příslušná“,
podle preferovaného místa uzavření sňatku. K námitce, že zrušení matrik povede k rušení pošt, uvedl,
že existence pošty je vázána nejen na matriční úřad, ale také na školu a musí být zároveň zachována
její dostupnost do 10 km. Uvedl, že tato problematika bude projednána s ČTÚ. Také upozornil
na finanční náročnost ZOZ pro matrikáře při personální změně. Závěrem zdůraznil, že předložená
analýza je východiskem pro další diskusi o následných opatřeních, která zatím nejsou finálně
zformulována a předložena k hlasování.
Během projednávání bodu č. 4 odešel 1 člen s hlasovacím právem, takže kvorum pro přijetí usnesení
se snížilo na 8.
Usnesení č. 4/26:
RVVS bere na vědomí Analýzu matričních úřadů.
Výsledky hlasování:
Pro: 3
Usnesení nebylo přijato

Proti: 2

Zdržel/a se hlasování: 10

5. GDPR – aktuální informace
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu – aktuálním informacím
k GDPR. Uvedl, že MV se zabývá třemi oblastmi přípravy na GDPR, a to adaptací právního řádu,
mezirezortní spoluprací a koordinací a podporou ÚSC. Konstatoval, že cílem informační kampaně vůči
obcím, kterou MV zahájilo, je poskytnutí objektivního náhledu na novou úpravu ochrany osobních
údajů, prevence před nákupem zbytečných a drahých služeb, nabídka nástrojů k přípravě na GDPR
vlastními silami, vysvětlení zásad GDPR a poskytnutí srozumitelného výkladu právní úpravy důležité
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pro praxi územních samosprávných celků, upozornění na oblasti, kterým by se měla obec věnovat
v rámci přípravy na účinnost GDPR. Uvedl, že součástí informační kampaně jsou též modelové situace
z praxe obcí a jejich řešení v rámci. Sdělil, že změnový zákon je v Poslanecké sněmovně a byl přikázán
do výborů k projednání. Dále uvedl, že všechny informace a materiály jsou na webu
http://www.mvcr.cz/gdpr/, který je průběžně aktualizován, a upozornil na videospot se základními
informacemi zejména pro starosty (https://www.youtube.com/watch?v=g5EMyzxcXHA). Na závěr
pozval přítomné na konferenci GDPR ve veřejné správě, která se uskuteční 16. 5. 2018 v Národním
archivu Praha a na konferenci Moderní veřejná správa, která se uskuteční ve dnech
24. – 25. 5. 2018 v Pardubicích (www.kvalitavs.cz).
Ing. Mgr. David Sláma následně zahájil diskusi.
V diskusi znovu zazněla obava z vysokých pokut za porušení nařízení GDPR. Ing. Mgr. David Sláma
uvedl, že MV předložilo vládě návrh na omezení výše pokut pro ÚSC na 5 000 Kč, avšak LRV i vláda
tento návrh odmítla. Nyní již RVVS nemůže dále intervenovat do probíhajícího legislativního procesu.
Uvedl, že v Rakousku je obecně jiný systém sankcí ve veřejné správě. Dále v diskusi bylo poukázáno
na nejasnosti návrhu – kdo je oprávněn jmenovat a odvolávat pověřence, komu je pověřenec
odpovědný. K tomu Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV
uvedla, že termín „jmenování“ vychází z nařízení EU a neshoduje se zcela s výkladem, který je užíván
v našem právním řádu, jedná se o ustavení pověřence. K dotazu na slučování funkce pověřence
s funkcí interního auditora uvedla Mgr. Jana Kranecová, Ph.D., vedoucí oddělení Harmonizace
interního auditu MF, že dle zákona o finanční kontrole vyplývá, že funkce interního auditora není
slučitelná s výkonem jakékoli řídicí nebo výkonné funkce, protože prověřuje fungování celého
kontrolního systému organizace a musí zůstat nezávislý. Zástupce SMO ČR informoval o seznamu
dotazů komise pro informatiku SMO ČR k GDPR. Předsedající požádal o zaslání dotazů písemně
a odpovědi budou též zaslány písemně. Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Usnesení č. 5/26:
RVVS bere na vědomí aktuální informace o GDPR.
Výsledky hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Usnesení bylo přijato

Zdržel/a se hlasování: 1

Příloha č. 5 – Stanovisko MF
6. Aktuální výzvy OPZ pro ÚSC
Ing. Mgr. David Sláma předal slovo Ing. Marii Kvašné z MPSV, která ve stručnosti seznámila přítomné
s podmínkami nově otevřených výzev OP Zaměstnanost pro ÚSC. Ing. Kvašná uvedla, že se jedná
o dvě výzvy, a to jednak pro obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC a jednak pro hl. m. Prahu, které se
v zásadě liší pouze výší alokace finančních prostředků. Výzvy byly vyhlášeny v polovině března 2018
a ukončení příjmu žádostí je 16. 6. 2018 v 16:00 h. Dále uvedla, že podporovanými aktivitami v rámci
SC 4.1.1 jsou podpora řízení kvality, podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů včetně
zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi
implementace GDPR, dále podpora procesního řízení v organizaci a upozornila na novou aktivitu
rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů komunikace s veřejností. Podporovanou aktivitou
6

v rámci SC 4.1.2 je vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů ve vyjmenovaných oblastech. V této
souvislosti upozornila na to, že témata vzdělávacích aktivit se nesmějí překrývat s tématy vzdělávání
v projektech SMOČR a SMS pro stejné účastníky.
•
•
•

odkazy na výzvy – https://www.esfcr.cz/vyzva-080-opz, https://www.esfcr.cz/vyzva-118-opz
ESF fórum – https://www.esfcr.cz/vyzvy-pro-usc-080-118
dokumenty pro žadatele a příjemce – https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za příspěvek a otevřel diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.
Usnesení č. 6/26:
RVVS bere na vědomí informace o aktuálních výzvách OP Zaměstnanost pro ÚSC.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 6 – Prezentace: Aktuální výzvy OPZ pro ÚSC (MPSV)
7. Různé
•

Aktuální informace o Portálu veřejné správy

Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přistoupil k dalšímu bodu programu a předal slovo
Mgr. Jiřímu Kárníkovi z odboru eGovernmentu MV, který minulém zasedání RVVS přislíbil vyjádření
ke zjednodušení podání žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. prostřednictvím formuláře
na Portálu veřejné správy.
Mgr. Jiří Kárník uvedl, že odbor eGovernmentu není příslušný rozhodovat o tom, zda a nakolik bude
formulář pro podání žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. na Portálu veřejné správy
zneužíván, dále uvedl, že prostřednictvím portálu lze podání učinit datovou schránkou, které mezi
občany zatím nejsou příliš rozšířené, nebo stažením a zasláním e-mailem, což již mohli žadatelé využít
již před spuštěním Portálu.
Dále Mgr. Jiří Kárník informoval o Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 26. 10. 2016
o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a na ni navazující
nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který tuto směrnici
transponuje. Sdělil, že tento návrh zákona byl projednán v legislativních orgánech vlády a vláda jej
projednala 18. 4. 2018. Datum účinnosti zákona je navrhováno k 23. 9. 2018. Uvedl, že cílem nové
právní úpravy je zajistit, aby byly internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů byly
přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením.
Předsedající poděkoval za informace a pokračoval dalším bodem.
•

Informace o usnesení vlády č. 222/2018 k financování exekucí obecných stavebních úřadů
ve veřejném zájmu

Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že na minulém zasedání RVVS zazněl příspěvek k financování demolic
ve veřejném zájmu. Vláda dne 11. 4. 2018 projednala materiál k zajištění finančních prostředků
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k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu,
přihlédla k názoru RVVS a MV a přijala usnesení č. 222/2018, v němž schválila zajištění finančních
prostředků na tyto účely ze státního rozpočtu podle současné platné legislativy prostřednictvím
programového financování a uložila ministryni pro místní rozvoj do 30. 6. 2018 připravit program,
jehož prostřednictvím budou financovány výkony rozhodnutí (exekuce) obecných stavebních úřadů
vydaných ve veřejném zájmu. Tím by snad již v roce 2019 bylo možné tyto exekuce financovat.
•

Informace k rekodifikaci stavebního práva

Ing. Mgr. David Sláma informoval, že MMR chce do budoucna řešit problematiku rekodifikace
veřejného stavebního práva, přičemž mj. navrhuje přehodnocení opodstatněnosti spojeného modelu
výkonu veřejné správy v oblasti stavebních úřadů. K řešení této problematiky byly při MMR zřízeno
kolegium, kde MV nemá zastoupení, a dále byly zřízeny pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti
stavebního práva. V pracovní skupině pro veřejnou správu by mělo mít zastoupení i MV. Uvedl, že
MV oslovilo v této věci ministryni pro místní rozvoj, která v odpovědi mimo jiné sdělila, že již v září
2017 předložila předchozí ministryně Karla Šlechtová vládě pro informaci materiál „Základní teze
rekodifikace veřejného stavebního práva“. Tento materiál identifikuje problémové oblasti současné
právní úpravy veřejného stavebního práva s cílem zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Záměrem je
připravit nový stavební zákon a s tím zamýšlí MMR navrhnout i podstatnější reformu veřejné správy.
Závěrem svého dopisu uvedla, že další vývoj bude vycházet z analýz a rozborů pracovních skupin.
Ing. Mgr. Sláma doplnil, že MV trvá na účasti při projednávání těchto návrhů a opakovaně vyjadřuje
nesouhlas s výjimkami ze spojeného modelu výkonu veřejné správy.
•

Zákony týkající se veřejné správy v legislativním procesu

Ing. Mgr. David Sláma ve stručnosti informoval o legislativních návrzích týkajících se veřejné správy,
které se nacházejí ve schvalovacím procesu.
•

Informace z Řídicích výborů

Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma ve stručnosti podal informace z řídicích výborů.
Jednání Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy 12. 4. 2018:
• ŘVM vzal na vědomí informace o aktuálních výzvách OP Zaměstnanost pro ÚSC;
• ŘVM vzal na vědomí informace o aktivitách MV k implementaci GDPR;
• ŘVM vzal na vědomí informace o projektu Spolupráce obcí ke zvýšení kvality VS za pomoci
metody MA 21;
• ŘVM vzal na vědomí informace o projektu „Systém dlouhodobých priorit udržitelného
rozvoje ve státní správě“;
• ŘVM vzal na vědomí informace o projektech v oblasti strategického řízení realizovaných
MMR;
• ŘVM schválil zřízení Pracovního výboru pro elektronizaci a optimalizaci služeb veřejné správy
a jmenoval jejím předsedou Mgr. Jiřího Kárníka a místopředsedou Mgr. Jana Kalinu.
Jednání Řídicího výboru pro optimalizaci veřejné správy v území 12. 4. 2018:
• ŘVO vzal na vědomí informace o projektu Analýza výkonu matriční agendy v letech 2014
až 2016;
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•
•

ŘVO vzal na vědomí informace o přípravě návrhu na optimalizaci sítě matričních úřadů;
ŘVO vzal na vědomí informaci o aktuálním vývoji přípravných prací na Zákonu o územně
správním členění státu.

Jednání Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti 7. 3. 2018:
•
•
•

Změna statutu Rady vlády pro informační společnost;
Portál občana;
GDPR – příklad z praxe.

Ing. Mgr. David Sláma následně otevřel diskusi.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, informoval
o tom, že byly na obce rozeslány dotazníky s šetřením využití příspěvku na výkon státní správy.
Navrhl, aby se během 2-3 let sledovala podrobnější rozpočtová skladba a teprve pak došlo
k analytickému vyhodnocení. Ing. Mgr. David Sláma k tomu doplnil, že toto šetření probíhá v rámci
analýzy přenesené působnosti, což je součást projektu Analýzy SRRVS. Jedním z cílů je zjistit míru
finančního krytí výkonu přenesené působnosti. Dále uvedl, že část dat se sbírá v rámci jednotlivých
úřadů a registrů (např. agenda řidičských průkazů) a další část, kde žádná data v registrech nejsou, se
řeší dotazníkovým šetřením. Sdělil, že o tuto analýzu má zájem i MF. Dále uvedl, že o výsledcích
a závěrech bude probíhat společná debata.
8. Závěr
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za účast a konstruktivní jednání a ve 12:05 h zasedání
ukončil.
Další zasedání RVVS proběhne v pátek 22. 6. 2018 od 9:30 h.
Zpracovala:
Schválil:
V Praze dne:

Mgr. Renata Hůrková
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy
a státní správy pověřený řízením sekce veřejné správy
v z. JUDr. Vít Šťastný
2. 5. 2018
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