Zápis č. 29
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 8. 11. 2018

Přítomni:

dle prezenční listiny

Počet členů řídícího výboru:

21

Z toho s hlasovacím právem:

16

Počet přítomných členů řídícího výboru s hlasovacím právem:

10

Počet k přijetí usnesení:

9

1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Jednání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy. Omluvil Mgr. Pavla Drahovzala, předsedu Řídicího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné
správy v území, který dorazil později.
Ing. Mgr. David Sláma konstatoval, že Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území (dále
jen „ŘV“) má 21 členů, z toho 16 s hlasovacím právem. Přítomno je 10 členů, tedy ŘV je
usnášeníschopný.
Předsedající poté vznesl dotaz na členy k zápisu z minulého zasedání ŘV, které se konalo 6. 9. 2018.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl výhrady, ani požadavky na doplnění, zápis je platný v zaslané verzi.
Usnesení 1/29:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje zápis z předchozího jednání ŘV konaného
dne 6. 9. 2018.
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
2. Projednání návrhu a schválení programu ŘV
Předsedající ŘV představil navrhovaný program jednání. Navržený program byl spolu s ostatními
podklady rozeslán členům ŘV v předstihu. Členové neměli žádné návrhy na doplnění nebo změnu
v programu, tento byl tedy v pozměněné podobě všemi hlasy schválen.
Usnesení 2/29:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje program jednání ŘV.
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
3. Informace z RVVS
Ing. Mgr. David Sláma informoval o závěrech z jednání Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen
„RVVS“), která naposledy zasedala 21. 9. 2018.
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Závěry z předchozího zasedání RVVS:
 RVVS vzala na vědomí o rekodifikaci stavebního práva;
 RVVS vzala na vědomí informace o programu pro financování exekucí obecných stavebních
úřadů ve veřejném zájmu;
 RVVS vzala na vědomí informace o přípravě komunálních voleb;
 RVVS vzala na vědomí informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu;
 RVVS schválila 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 doporučila vládě
ke schválení Souhrnný materiál pro vládu o dalším postupu v procesním modelování do roku
2021 a Prioritní agendy k optimalizaci a elektronizaci;
 RVVS vzala na vědomí informace o školení Zastupitel v kurzu II.;
 RVVS vzala na vědomí informace o výstavě „100 let proměn hranic našich regionů“;
 RVVS vzala na vědomí zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů SRRVS
pro strategické cíle 1, 2, 3 a 4 za 1. pololetí r. 2018.
Následují jednání RVVS proběhne 23. 11. 2018.
4. Návrh zákona o územně správním členění státu
Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že vláda v únoru 2018 schválila věcný záměr o územně správním členění
státu, z něhož vychází paragrafové znění, na jehož tvorbě se podílela i pracovní skupina, a v současnosti
je materiál v mezirezortním připomínkovém řízení. Uvedl, že tímto návrhem dojde ke zrušení krajů
z roku 1960 a dořešuje skladebnost území mezi ORP a okresy. Na závěr zmínil problematiku Turnovska.
V diskusi zaznělo několik podnětů k paragrafovému znění, k nimž se vyjádřil Ing. Mgr. David Sláma.
U některých podnětů vysvětlil, že navržený postup je nutný z hlediska požadavků na legislativní čistotu
návrhu, a upozornil, že připomínky je možno uplatnit v rámci mezirezortního připomínkového řízení.
V průběhu jednání přišli 2 členové ŘV.
Usnesení 3/29:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území
a) bere na vědomí informace o návrhu zákona o územně správním členění státu,
b) doporučuje návrh k projednání v RVVS.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 1
Usnesení bylo přijato
5. Návrh systému vyhlášek obcí
Předsedající přešel k dalšímu bodu programu a na úvod sdělil, že záměr navazuje na zavádění
eLegislativy a eSbírky, jejichž cílem je elektronizace právních předpisů, přičemž se do budoucna počítá
i s následným zahrnutím předpisů ÚSC, případně dalších institucí. Do té doby se uvažuje o zavedení
informačního systému zveřejňování vyhlášek ÚSC. Následně předal slovo Mgr. Veronice Benešové
a Mgr. Pavle Šupkové z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV.
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Mgr. Benešová uvedla, že navrhovaný systém právních předpisů bude zahrnovat obecně závazné
vyhlášky a nařízení obcí a krajů, veřejnoprávní smlouvy obcí a další dokumenty nyní zveřejňované
ve Věstníku právních předpisů kraje. Tento centrální systém bude spravovaný MV a bude veřejně
přístupný. Dále uvedla, že se nejedná o novou povinnost pro ÚSC, avšak uveřejnění v tomto systému
bude podmínkou platnosti daného předpisu. Data vložená do systému budou následně „překlopena“
do nově vznikající eSbírky.
Na závěr uvedla, že návrh nového zákona bude předložen
do mezirezortního připomínkového řízení cca v dubnu 2019.
V diskusi zazněl dotaz, zda je nutný nový zákon. Mgr. Šupková uvedla, že hlavní částí zákona bude
zřízení informačního systému, takže není vhodná pouhá novelizace stávajících předpisů. Další dotaz se
týkal toho, které subjekty a jakým způsobem budou dokumenty do systému vkládat. Mgr. Šupková
uvedla, že ÚSC vloží předpis ve stanoveném formátu do systému, správce jej zveřejní a tím dojde
k vyhlášení předpisu. Zdůraznila, že ÚSC mají již nyní povinnost předpisy zasílat ke zveřejnění
ve Věstníku právních předpisů kraje, nyní to bude spojeno s podmínkou platnosti předpisu. Tím dojde
ke zvýšení právní jistoty občanů. Dále uvedla, že návrh vychází i z nálezu Ústavního soudu, který může
mít problém s aplikací místních předpisů. Ing. Mgr. David Sláma doplnil, že veřejná správa může
vykonávat pouze činnosti stanovené zákonem, proto i vznik informačního systému musí mít oporu
v zákoně a novelizací zákonů o krajích, obcích a hl. m. Praze se doplní povinnost vkládat do systému
údaje.
Usnesení 4/29:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o návrhu Informačního
systému právních předpisů územních samosprávných celků.
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
Příloha 1: Prezentace – Informační systém právních předpisů
6. Informace o koncepci veřejné správy 2021+
Předsedající přešel k dalšímu bodu programu a předal slovo Mgr. Lucii Paličkové a Mgr. et Mgr. Petru
Schlesingerovi z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, aby shrnuli poslední vývoj
v přípravě koncepce veřejné správy Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (dále jen „Koncepce“).
Mgr. Paličková uvedla, že v průběhu června až září se podařilo zpracovat analytickou část Koncepce,
která je základem celé Koncepce. Analytická část Koncepce byla předložena pracovní skupině
dne 31. 10. 2018 k připomínkám, které se v současnosti vypořádávají. Dále ve spolupráci
s Mgr. et Mgr. Schlesingerem představili strukturu analytické části Koncepce, vztah Koncepce s dalšími
strategickými materiály, členění koncepce, zmínili SWOT analýzu a vyhodnocení dotazníkového šetření
k dalšímu směřování veřejné správy a hlavní témata, která bude Koncepce řešit. Dále uvedli, že
na analytickou část bude navazovat návrhová část Koncepce, která bude opět projednána v pracovní
skupině i na řídicích výborech. Na závěr byl okomentován harmonogram dalších prací.
V diskusi zaznělo několik poznámek k obsahu, např. bylo poukázáno na chybějící audit kompetenční
legislativy, v oblasti vzdělávání bylo doporučeno provést analýzu udělování akreditací, zejména kdo
a co vzdělává, dále byl kladen důraz na efektivitu výkonu a zpětnou vazbu, zmíněna byla meziobecní
spolupráce vycházející zdola, v rámci zavádění eGovernmentu bylo upozorněno i na automatizaci,
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řešení otázky místní příslušnosti. Prezentující poděkovali za podnětnou diskusi a na závěr uvedli, že
připomínky budou primárně řešeny v rámci pracovní skupiny.
V průběhu jednání odešel 1 člen ŘV.
Usnesení 5/29:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o koncepci veřejné
správy 2021+.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
Příloha 2: Analytická část Koncepce VS 2021+ (pracovní verze)
Příloha 3: Členové PS pro přípravu Koncepce VS 2021+
7. Organizační záležitosti a různé


brožura „Jsem zastupitel“

Mgr. Pavel Drahovzal předal slovo Mgr. Jakubu Jaňurovi, který ve stručnosti představil brožuru „Jsem
zastupitel“.
Mgr. Jaňura konstatoval, že brožura je zaměřena zejména na nově zvolené zastupitele a bude
distribuována v elektronické i papírové podobě na obce. Uvedl, že brožura bude zveřejněna také
na webu www.mvcr.cz.
V diskusi zazněl dotaz, zda je možno brožuru dále šířit, např. zveřejněním na dalších zainteresovaných
webech. Mgr. Jaňura konstatoval, že takový postup je vítaný.
Usnesení 6/29:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o brožuře „Jsem
zastupitel“.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
8. Závěr
Předsedající konstatoval, že příští zasedání ŘV pro modernizaci veřejné správy se uskuteční ve čtvrtek
7. 2. 2019 od 9:30 h.
Další zasedání ŘVO se bude konat ve čtvrtek 7. 2. 2019 od 9:30 h.
Předsedající Mgr. Pavel Drahovzal poděkoval přítomným za účast a konstruktivní jednání a vzhledem
k tomu, že v letošním roce se již ŘV nesejde, popřál všem krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2019.
Poté zasedání ukončil.
Zpracovala:
Schválil:
Na vědomí:

Mgr. Renata Hůrková
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
4

