Zápis z 28. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 21. 9. 2018 od 9:30 hod.
Přítomní:
Dle prezenční listiny.
1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Zasedání zahájil JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., výkonný místopředseda Rady vlády pro veřejnou
správu (dále jen „RVVS“) a náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
pověřený řízením sekce veřejné správy. Předsedající na úvod nechal zkontrolovat usnášeníschopnost
RVVS, která byla následně potvrzena.
Dále uvedl, že novým členem RVVS je JUDr. Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti, kterého zastupoval
Mgr. Karel Mikuláš, novou členkou RVVS se stala též Mgr. Tünde Barthová, pověřená vedením Úřadu
vlády, kterou zastupovala Mgr. Zdeňka Kábrtová, vedoucí oddělení veřejných zakázek Úřadu vlády.
Poté přivítal nového člena RVVS Ing. Vilibalda Knoba, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce
ekonomiky a provozu v zastoupení.
Počet členů RVVS s hlasovacím právem:

23

Počet přítomných členů RVVS oprávněných hlasovat:

17

Počet hlasů k přijetí usnesení:

9

Rada je usnášeníschopná
Příloha č. 1 – Prezenční listina z 28. zasedání RVVS ze dne 21. 9. 2018
V prvním bodě zasedání nechal předsedající schůze JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. hlasovat
o schválení zápisu z 27. zasedání RVVS, které se konalo dne 22. 6. 2018.
Nikdo z přítomných neuplatnil k zápisu žádnou připomínku.
Usnesení č. 1/28:
RVVS schvaluje zápis z minulého zasedání RVVS, které se konalo dne 22. 6. 2018.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 2 – Zápis z 27. zasedání RVVS ze dne 22. 6. 2018
2. Projednání a schválení programu zasedání RVVS
Předsedající schůze přešel k druhému bodu, kterým bylo schválení návrhu programu 27. zasedání
RVVS. Návrh programu byl členům rozeslán spolu s pozvánkou dne 7. 9. 2018. Předsedající upozornil,
že oproti rozeslanému návrhu byl program rozšířen o bod 5a. Návrh zákona, kterým se mění zákon
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č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 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. 2/28:
RVVS schvaluje program 28. zasedání podle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 3 – Program 28. zasedání RVVS
3. Rekodifikace stavebního práva
Předsedající uvedl, že zaslaný materiál zpracovalo MMR a vládě byl předložen narychlo pro informaci
bez připomínkového řízení. Následně předal slovo Ing. Vladimíru Voldřichovi, zástupci ředitele
odboru územního plánování MMR, který stručně uvedl, že hlavním problémem stavebního řízení je
jeho délka, která činí u významných staveb až 1 000 dní. Dále sdělil, že pokud má být tento čas
zkrácen, je třeba provést změnu celého systému, protože ve stávajícím systému je mnoho typů
stavebních úřadů s různými kompetencemi a k povolení je třeba až 62 vyjádření a razítek.
Ing. Voldřich dále uvedl, že bude záviset na politickém rozhodnutí, jakým způsobem bude řešen další
postup. Na závěr konstatoval, že k problematice rekodifikace stavebního práva bylo zřízeno několik
pracovních skupin, z nichž jedna je pracovní skupina pro veřejnou správu, které předsedá
náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR Ing. Marcela Pavlová.
Předsedající poděkoval a na úvod diskuse uvedl, že problémem je, že o materiálu MMR nikdo
nevěděl, na vládu byl zařazen dodatkem v předvečer jejího zasedání a nikdo se k němu nemohl
vyjádřit předem, přestože se dotýká i problematiky veřejné správy. Dále uvedl, že o nutnosti zkrácení
a zjednodušení stavebního řízení a územního plánování není pochyb, avšak do působnosti RVVS
spadá institucionální struktura výkonu státní správy a je nutno ji zde projednat. V diskusi zazněl návrh
o tomto materiálu vůbec nehlasovat. Dále se zástupci územních samospráv shodli na tom, že reforma
stavebního práva je potřebná, avšak nesouhlasí se změnou spojeného modelu veřejné správy
a zřizováním dalších úřadů a institucí a nebudou tyto změny podporovat. K systémové podjatosti bylo
uvedeno, že byla snaha o její vyřešení v rámci správního řízení a přenesením stavebního řízení na stát
ji nelze vyřešit, protože i stát je „stavebník“. V diskusi bylo též podotknuto, že navrhované změny
přesahují kompetenci MMR a je nutné politické rozhodnutí. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. doplnil, že
by bylo vhodné, aby začaly pracovat zřízené pracovní skupiny k problematice stavebního práva.
Uvedl, že PS pro veřejnou správu dosud nebyla svolána. Dále uvedl, že považuje tento materiál za vizi
MMR, avšak očekává širokou diskusi se všemi zainteresovanými stranami a v tomto momentě nelze
přijímat žádná rozhodnutí, protože ani nejsou spočítány náklady, transakční náročnost, nejsou
stanoveny možné varianty a vyhodnocení jejich rizik, kladů a záporů. Vyjádřil názor, že problémem
agendy stavebního řízení není spojený model veřejné správy, ale procesní otázka jejího výkonu –
stanoviska, schvalovací proces. Ing. Vladimír Voldřich vyjádřil souhlas s tím, že otázka modelu veřejné
správy je na politickém rozhodnutí na úrovni vlády a že na vládu předložený materiál je expertní
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a předpokládá se množství dalších analýz a podkladů. Uvedl, že cílem MMR v případě většiny
stavebních řízení včetně drážních a silničních staveb je jedno rozhodnutí v rámci jednoho úřadu, což
vyžaduje specialisty v jednotlivých oblastech. Dále uvedl, že rekodifikace stavebního práva se dotkne
dalších cca 80 právních předpisů včetně správního řádu. K pracovním skupinám uvedl, že se dosud
sešlo pět PS, nesešla se pouze PS pro veřejnou správu, která se sejde po nominaci všech členů. Dalším
krokem bude formulace věcného záměru zákona včetně možných variant a vyčíslení nákladů v RIA,
který bude řádně projednán. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. na závěr diskuse zdůraznil, že předložený
materiál vyjadřuje názor pouze MMR, vláda jej neschvalovala – byl předložen pouze pro informaci
a dle MV se bude jednat o velké politické rozhodnutí, ke kterému je třeba připravit objektivní
stanovisko všech zainteresovaných subjektů.
Během projednávání bodu přišli 2 členové s hlasovacím právem, takže kvorum pro přijetí usnesení se
zvýšilo na 10.
Usnesení č. 3/28:
RVVS požaduje urychleně svolat pracovní skupinu pro veřejnou správu k rekodifikaci stavebního
práva.
Výsledky hlasování:
Pro: 19
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

4. Informace o programu pro financování exekucí obecných stavebních úřadů ve veřejném zájmu
(usnesení vlády č. 222/2018)
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. předal slovo Ing. Žanet Hadžić z odboru stavebního řádu MMR, aby
informovala o programu pro financování exekucí obecných stavebních úřadů ve veřejném zájmu.
Ing. Hadžić uvedla, že výkon rozhodnutí stavebních obecných úřadů se týkají případů, kdy vlastník
nemovitosti neplní své povinnosti dle stavebního zákona. Hlavním problémem bylo financování
těchto rozhodnutí stavebních úřadů, pokud vlastník nekonal a povinnost přešla na obce, které však
na financování výkonu rozhodnutí neměly finanční krytí. Na základě dlouhodobých jednání bude tato
problematika řešena prostřednictvím dotačního programu, který MMR zpracovalo a předložilo MF
ke schválení. MMR připravilo model ministerstvo – kraje, kraje – obce a formu dotace (nikoli
návratné finanční výpomoci), a to až do výše 100 % nákladů. Dále uvedla, že k první výzvě pro kraje
by mělo dojít do konce roku 2018 a následně začátkem roku 2019 budou kraje vyhlašovat výzvy
pro obce. V rámci programu je stanovena minimální částka 50 000 Kč. Dále uvedla, že s MF bylo
dohodnuto, že vzhledem ke zvýšení administrativní náročnosti pro kraje je v rámci programu
počítáno se 3 % z celkového objemu na tzv. technickou administrativní pomoc, kterou mohou kraje
nárokovat. V rámci 1. běhu jsou nastaveny 3 podprogramy: neodkladné odstranění stavby,
neodkladné provedení zabezpečovacích prací a vyklizení stavby, které však nelze realizovat
samostatně, ale pouze v souvislosti s odstraněním stavby nebo se zabezpečovacími pracemi.
Ukončení prvního běhu se předpokládá v roce 2022. Ing. Hadžić dále uvedla, že pro 1. rok bylo
nárokováno 60 mil. Kč, které byly schváleny, pro 2. rok bylo nárokováno 100 mil. Kč, přislíbeno je
pouze 60 mil. Kč a pro 3. rok bylo nárokováno 200 mil. Kč, přislíbeno je také pouze 60 mil. Kč. Uvedla,
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že tato alokace neodpovídá realitě, protože z analýzy vyplynulo, že je 3 600 případů exekucí, kdy obce
nemohou konat pro nedostatek finančních prostředků.
Předsedající JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. poděkoval za informaci, uvedl, že MV vítá realizaci modelu
dotací a vznesl dotaz, kdy bude program vyvěšen na webu MMR. Ing. Hadžić uvedla, že MF program
schválilo na konci srpna, pilotní zásady pro kraje jsou připraveny a připravují se pilotní zásady
pro obce a předpokládá se zveřejnění první informace do poloviny října, program však bude
vyhlašován ke konci roku. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
Usnesení č. 4/28:
RVVS bere na vědomí informace o programu pro financování exekucí obecných stavebních úřadů
ve veřejném zájmu.
Výsledky hlasování:
Pro: 19
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

5. Informace o přípravě komunálních voleb
Předsedající schůze JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. předal slovo JUDr. Lucii Fišarové z odboru voleb
MV, aby informovala o přípravě komunálních voleb a voleb do 1/3 senátu.
JUDr. Fišarová informovala o harmonogramu přípravy voleb, uvedla, že proběhla registrace
kandidátních listin a v současnosti jsou již hlasovací lístky vytištěny a byly předány na POÚ, které je
dále distribuují na ostatní obce. Voliči by tyto lístky měli obdržet nejpozději 2. 10. 2018. Částka
za úhradu roznosu volebních lístků brigádníky byla srovnána s navýšenou cenou u České pošty. Dále
uvedla, že byly ustaveny volební komise a probíhají školení. V současnosti je již jisté, že v 17 obcích se
volby konat nebudou, protože nebyla sestavena kandidátka vůbec nebo v nedostatečném počtu
kandidátů vzhledem k počtu zastupitelů. V těchto obcích bude jmenován správce obce, který bude
zajišťovat samostatnou působnost, přenesenou působností pověří KÚ příslušný pověřený úřad, který
též připraví konání dodatečných voleb. JUDr. Fišarová informovala, že okrskových volebních komisí je
14 576, je tedy obtížné najít dostatek členů. Z toho důvodu byla po dohodě s MF podstatně navýšena
odměna pro členy volebních komisí a byl s MPSV dohodnut postup pro rozúčtování těchto odměn
tak, aby v souladu s předpisy nebylo nutné platit odvody na sociální pojištění. Uvedla, že dopis
s podrobnou metodikou bude rozeslán na všechny obce. Byla přijata i opatření k zamezení chyb
při sčítání hlasů a v rizikových lokalitách, kde byly detekovány pokusy o kupčení s hlasy, spolupracuje
Policie ČR. Na závěr JUDr. Fišarová upozornila na web MV, kde jsou informace i metodiky k volbám
zveřejněny.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. poděkoval za vystoupení a doplnil, že problémy s rozúčtováním odměn
jsou zejména v Praze a informoval, že v 881 obci je sestavena pouze 1 kandidátka, takže zde
nedochází k reálnému volebnímu klání, a v 2 842 obcích není ani dvojnásobný počet kandidátů, než je
počet zastupitelů. Dále uvedl, že tzv. rizikové oblasti jsou vytipovány v 11 ze 14 krajů. Následně
zahájil diskusi.
V diskusi bylo řečeno, že tyto volby jsou z hlediska sčítání hlasů nejnáročnější pro volební komise.
Zaznělo, že i přes navýšení odměn není o účast ve volebních komisích zájem. Dalším problémem je,
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jak dlouho před volbami je schválena směrnice MF k financování voleb, kdy jsou obce v časové tísni
(např. pro výběrová řízení) nuceny financovat část voleb z vlastních finančních prostředků a pak
velkou část dotace vracejí. Byl tak vznesen požadavek na MF, aby směrnice byly schvalovány s větším
časovým předstihem, nejlépe tříměsíčním. Dále byl v diskusi vznesen dotaz na postup po ukončení
sčítání a předání dat ČSÚ, pokud není potřeba žádných oprav. JUDr. Fišarová uvedla, že pokud byly
volební komisí učiněny všechny předepsané úkony pro ukončení zasedání a předané údaje jsou
v pořádku, z praktického hlediska není důvod se vracet, ale členové by měli být v telefonickém
kontaktu, zda není potřeba oprav. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
Usnesení č. 5/28:
RVVS bere na vědomí informace o přípravě komunálních voleb.
Výsledky hlasování:
Pro: 19
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

5a. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
Předsedající schůze JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. předal slovo Mgr. et Mgr. Tomáši Dundrovi,
pověřenému řízením sekce Legislativní rady vlády a řediteli Odboru vládní legislativy Úřadu vlády, aby
informoval o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
Mgr. et Mgr. Dundr uvedl, že se jedná již o třetí návrh novely tohoto zákona, který má rozšířit
kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na územní samosprávné celky
a veřejně vlastněné obchodní společnosti; v současnosti může NKÚ kontrolovat pouze subjekty, které
hospodaří s majetkem státu. Tento návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení
současně s návrhem na změnu ústavy, který však již není součástí předkládaných materiálů, protože
vláda mezitím podpořila poslanecký návrh ústavy, který je obsahově shodný. Legislativní rada vlády
návrh projednávala 20. 9. 2018 a má připomínky obecnějšího charakteru zejména k veřejně
vlastněným obchodním společnostem. Mgr. et Mgr. Dundr dále uvedl, že návrh oproti původnímu
záměru omezil rozsah obcí, jichž by se kontrola NKÚ dotýkala, a to na kraje a ORP. Ani tento návrh
zástupci ÚSC nepodporují, a to zejména proto, že stát dosud nevyřešil duplicity a multiciplity
v kontrolách ÚSC. Dále uvedl, že MF zpracovalo analýzu systému kontrol ÚSC, která předpokládá
přijetí 11 opatření k odstranění duplicit, avšak dlouho připravovaný nový zákon o finanční kontrole
dosud nebyl schválen a nyní MF předpokládá pouze novelu stávajícího zákona.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. poděkoval za vystoupení a zahájil diskusi. V diskusi byl vyjádřen názor,
že teprve po odstranění duplicit v kontrolách ÚSC budou zástupci ÚSC ochotni o návrhu jednat. Dále
se zástupci ÚSC shodli, že novelu nepodporují, zejména proto, že už v současné době je kontrol ÚSC
příliš mnoho a duplikují se, obsahově stávající kontroly pokrývají všechny oblasti, které by kontroloval
NKÚ, nebyla zpracována RIA a byl vznesen požadavek na revizi kontrolního systému. Zároveň byl
vyjádřen názor, že rozdělení obcí na různé kategorie z hlediska různých zákonných povinností
(kontroly NKÚ, registr smluv apod.) je nesystémové a způsobuje nerovnováhu mezi subjekty veřejné
správy.
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Usnesení č. 5a/28:
RVVS bere na vědomí informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu.
Výsledky hlasování:
Pro: 14
Usnesení bylo přijato

Proti: 4

Zdržel/a se hlasování: 1

6. Zpráva o plnění projektu PMA 3
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. přešel k dalšímu bodu a předal slovo Mgr. et Mgr. Markétě Havelkové
z odboru eGovernmentu, aby informovala o změnách v projektu PMA 3.
Mgr. et Mgr. Havelková uvedla, že odbor eGovernmentu předložil materiály k projektu Procesní
modelování agend 3 (dále jen „PMA 3“) Řídicímu výboru pro modernizaci veřejné správy, který je
projednal 6. 9. 2018, budou projednány v Radě vlády pro informační společnost a ty materiály, které
budou předloženy vládě, projdou i mezirezortním připomínkovým řízením. Projekt PMA 3 je
několikaletý projekt, který se snaží optimalizovat fungování veřejné správy, je tedy třeba, aby uměl
pružně reagovat na vývoj a potřeby veřejné správy a eGovernmentu. Dále uvedla, že hlavní principy
PMA 3 jsou popsány v materiálu Metodika projektu PMA 3 v kostce, jehož přílohou je Analytický plán
projektu PMA 3. Hlavním principem a prioritou PMA 3 je reflektování potřeb občana v konceptu
životních událostí, které jsou řešeny v nadresortní spolupráci. Mgr. et Mgr. Havelková dále uvedla, že
vládě budou v listopadu předloženy ke schválení materiály Souhrnný materiál pro vládu o dalším
postupu v procesním modelování do roku 2021 a Prioritní agendy k optimalizaci a elektronizaci, které
odrážejí současné potřeby veřejné správy.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za příspěvek a otevřel diskusi. V diskusi zazněl dotaz na základní roli
ocenění práce pro spravedlivé financování. Ing. Mgr. David Sláma sdělil, že projekt dospěl k určité
změně filosofie od plošného modelování agend k řešení životních situací a aspekt naceňování řešíme
mimo projekt PMA cestou dílčích kroků výkonového financování vybraných agend. Ze strany MMR
byl vznesen požadavek, aby agendy v jejich gesci byly řízeny MMR, a dále byl požadován návrh
postupu a formy další spolupráce s MMR při digitalizaci agend v jejich gesci. Mgr. et Mgr. Havelková
uvedla, že MV vítá podnět k užší spolupráci. Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že i k projektu PMA existují
pracovní skupiny, kde lze uplatnit návrhy jednotlivých rezortů. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
V průběhu projednávání bodu odešel JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., který předal vedení zasedání
Ing. Mgr. Davidu Slámovi, a 1 další člen s hlasovacím právem, takže kvorum pro přijetí usnesení se
snížilo na 9.
Usnesení č. 6/28:
RVVS
a) schvaluje materiály projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů
pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA 3) Metodika projektu PMA 3 v kostce,
Analytický plán projektu PMA 3, Souhrnný materiál pro vládu o dalším postupu
v procesním modelování do roku 2021 a Prioritní agendy k optimalizaci a elektronizaci;
b) doporučuje vládě ke schválení Souhrnný materiál pro vládu o dalším postupu v procesním
modelování do roku 2021 a Prioritní agendy k optimalizaci a elektronizaci.
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Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

7. Školení Zastupitel v kurzu II.
Ing. Mgr. David Sláma v krátkosti informoval o připravovaném školení Zastupitel v kurzu II., které
navazuje na letošní úspěšný pilotní projekt, kterým prošlo více než 230 účastníků. Uvedl, že kurz,
který bude opět realizován ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu, proběhne v prvním
pololetí 2019, je určen pro nově zvolené i znovuzvolené zastupitele v podzimních komunálních
volbách a bude mít 4 základní bloky: seznámení se s funkcí, dotační a investiční management, veřejné
zakázky a rozpočtové hospodaření a majetek obcí. Dále uvedl, že kurzy, které budou probíhat
na 8 místech ČR, budou pro volené funkcionáře zdarma. Na závěr uvedl, že pro všechny zastupitele
bude vydán „informační rozcestník“ v podobě brožury se základními informacemi o právech
a povinnostech zastupitelů, s odkazy na metodiky, kontakty apod., který bude všem obcím rozeslán
jednak elektronicky a jednak počátkem listopadu v tištěné podobě. Následně otevřel diskusi.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, takže bylo přistoupeno k hlasování.
V průběhu projednávání bodu odešli 2 členové s hlasovacím právem, takže kvorum pro přijetí usnesení
se snížilo na 8.
Usnesení č. 7/28:
RVVS bere na vědomí informace o školení Zastupitel v kurzu II.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

8. Výstava „100 let proměn hranic našich regionů“
Ing. Mgr. David Sláma pozval na akci „100 let proměn hranic našich regionů“, kterou pořádá Sekce
veřejné správy MV v rámci oslav 100 let vzniku Československé republiky. Jedná se o výstavu a s ní
spojenou konferenci zaměřenou na proměny hranic územně správního členění státu. Konference
proběhne 17. října 2018 od 9 h na Magistrátu hl. m. Prahy a vernisáž výstavy týž den od 13 h
v Klementinu. Výstava bude po vernisáži zpřístupněna veřejnosti ve Škodově paláci a následně bude
po dohodě s kraji putovat po krajských městech. Na konferenci a vernisáž je možno se registrovat
na webové adrese: https://www.survio.com/survey/d/100letregionu.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, takže bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 8/28:
RVVS bere na vědomí informace o výstavě „100 let proměn hranic našich regionů“.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 4 – Program konference „100 let proměn hranic našich regionů“
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9. Informace o plnění IP 1 až 4 k 30. 6. 2018
Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu a v krátkosti informoval o plnění implementačních plánů
1 až 4 SRRVS za 1. pololetí 2018, které je schvalováno na úrovni jednotlivých řídicích výborů. RVVS
jsou materiály předkládány pro informaci.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, takže bylo přistoupeno k hlasování.
V průběhu projednávání bodu se vrátil 1 člen s hlasovacím právem, takže kvorum pro přijetí usnesení
se zvýšilo na 9.
Usnesení č. 9/28:
RVVS bere na vědomí zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů SRRVS
pro strategické cíle 1, 2, 3 a 4 za 1. pololetí r. 2018.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

10. Různé
•

Informace z Řídicích výborů

Ing. Mgr. David Sláma ve stručnosti podal informace z řídicích výborů.
Jednání Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy 6. 9. 2017:
• ŘVM schválil informaci o plnění opatření IP 1 za 1. pololetí r. 2018 a doporučil ji k projednání
v RVVS;
• ŘVM vzal na vědomí informaci o přípravách Koncepce rozvoje veřejné správy pro období
2021+;
• ŘVM vzal na vědomí materiály projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení
standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA 3) Metodika projektu PMA 3
v kostce, Analytický plán projektu PMA 3, Souhrnný materiál pro vládu o dalším postupu
v procesním modelování do roku 2021 a Prioritní agendy k optimalizaci a elektronizaci
a doporučil je k projednání na RVVS;
• ŘVM vzal na vědomí informace o Implementačním plánu Česká republika 2030.
Jednání Řídicího výboru pro optimalizaci veřejné správy v území 6. 9. 2017:
• ŘVO schválil informaci o plnění opatření IP 2 za 1. pololetí r. 2018 a doporučil ji k projednání
v RVVS;
• ŘVO schválil výstupní materiály programu Zastupitel v kurzu;
• ŘVO vzal na vědomí informace o školení Zastupitel v kurzu II.;
• ŘVO vzal na vědomí informace o výstavě „100 let proměn hranic našich regionů“.
Jednání Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti 18. 9. 2018:
• Stav plnění projektů IP3
• Digitální Česko – aktuální stav.
Řídicí výbor pro lidské zdroje nezasedal.
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Ing. Mgr. David Sláma následně otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 10/28:
RVVS bere na vědomí informace z Řídicích výborů.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

11. Závěr
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za účast a konstruktivní jednání a v 11:15 h zasedání
ukončil.
Další zasedání RVVS proběhne v pátek 23. 11. 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
1. 10. 2018

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Prezenční listina z 28. zasedání RVVS ze dne 21. 9. 2018
Příloha č. 2 – Zápis z 27. zasedání RVVS ze dne 22. 6. 2018
Příloha č. 3 – Program 28. zasedání RVVS
Příloha č. 4 – Program konference „100 let proměn hranic našich regionů“
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