Zápis z 37. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 25. 9. 2020 od 9:30 h
telekonferenčně

Přítomni:
Dle účasti na telekonferenci.
1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Zasedání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, který 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, státní správy a územní samosprávy. Předsedající přivítal všechny
připojené účastníky a představil nové členy RVVS Ing. Davida Koppitze, náměstka pro řízení sekce
regionálního rozvoje MMR, a doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce
pro státní službu. Dále nechal zkontrolovat usnášeníschopnost RVVS, která byla následně potvrzena.
Počet členů RVVS s hlasovacím právem:

23

Počet přítomných členů RVVS oprávněných hlasovat:

16

Počet hlasů k přijetí usnesení:

9

Rada je usnášeníschopná
Příloha č. 1 – Seznam účastníků telekonference 37. RVVS ze dne 25. 9. 2020
Následně předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k prvnímu bodu zasedání a nechal
hlasovat o schválení zápisu z 36. zasedání RVVS, které se konalo dne 19. 6. 2020.
Nikdo z účastníků neuplatnil k zápisu žádnou připomínku.
Usnesení č. 1/37:
RVVS schvaluje zápis z minulého zasedání RVVS, které se konalo dne 19. 6. 2020.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 2 – Zápis z 36. RVVS ze dne 19. 6. 2020
2. Projednání a schválení programu zasedání RVVS
Předsedající schůze přešel k druhému bodu, kterým bylo schválení návrhu programu 37. zasedání
RVVS. Návrh programu byl členům rozeslán spolu s pozvánkou dne 10. 9. 2020. Předsedající uvedl, že
k původnímu návrhu programu byl do bodu Různé přidán bod Pozvánka na webináře, a vyzval členy
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RVVS, aby se k návrhu vyjádřili a případně navrhli doplnění. Nikdo z účastníků neuplatnil
k předloženému návrhu programu žádnou připomínku, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 2/37:
RVVS schvaluje program 37. zasedání podle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 3 – Program 37. RVVS
3. Vyhodnocení plnění opatření z analýzy kontrol
Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu, uvedl, že tento bod byl zařazen do programu RVVS
na žádost zástupkyně Úřadu vlády na minulém zasedání, doplnil, že na 21. RVVS v roce 2017 byla
projednána Analýza systému kontrol ÚSC, kterou zpracovalo Ministerstvo financí, v jejímž rámci bylo
navrženo 11 opatření. Nyní MF zpracovalo vyhodnocení jejich plnění. Následně předal slovo
Mgr. Janě Czudek Kranecové, Ph.D., ředitelce odboru 47 Centrální harmonizační jednotka MF.
Mgr. Jana Czudek Kranecová, Ph.D. uvedla, že duplicity kontrol lze rozdělit do tří skupin, a to
na duplicity neodstranitelné, které vyplývají zejména z nařízení EK, duplicity odstranitelné vyplývající
z legislativy a metodicky odstranitelné duplicity. Uvedla, že v době zpracování původní analýzy byl
v legislativním procesu návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, na nějž většina
legislativních opatření navazovala. Ten však nebyl na podzim 2017 Parlamentem přijat. K metodicky
odstranitelným duplicitám uvedla, že ty MF průběžně plní, byla změněna struktura vykazování roční
zprávy o výsledcích finančních kontrol, MF dále zapracovává závěry NKÚ do metodických doporučení,
spolupracuje s KÚ na standardizaci přezkoumání hospodaření ÚSC, kde však duplicity nehrozí. Dále
uvedla, že při plánování kontrolní činnosti kontrolní orgány MF koordinují svoji činnost s plány
kontrol NKÚ, aby nedocházelo k duplicitám. Mgr. Czudek Kranecová, Ph.D. doplnila, že ke vzniku
duplicit při kontrolách dochází zejména v oblasti čerpání dotací, a dodala, že MF se snaží také řešit
konzistentnost závěrů jednotlivých kontrolních orgánů při kontrolách téhož předmětu kontroly.
Ing. Mgr. David Sláma paní ředitelce poděkoval za vystoupení a otevřel diskusi. V úvodu diskuse
zástupkyně Úřadu vlády poděkovala za zpracování analýzy, ocenila její kvalitu a objektivnost závěrů
a navrhla provedení obdobné analýzy i na úrovni ústředních orgánů státní správy a jim podřízených
organizací, a to se zaměřením na systém kontrol vnitřních opatření, státních prostředků a prostředků
ESIF, kontrolní orgány, četnost kontrol, hodnocení systému kontrol z hlediska efektivnosti – zda je
nastaven způsob poměřování nákladů vynakládaných na systém a přidané hodnoty zavedených
kontrol, na naplňování principu jednotného auditu – jakým způsobem je vedena evidence a sdílení
dokumentů a záznamů souvisejících s průběhem kontroly, jakým způsobem lze rekonstruovat
posloupnost při rozhodování o výsledku kontroly a tyto činnosti ověřit, na hodnocení výstupů
kontrolní činnosti – jak se výstupy kontrol promítají např. do metodické činnosti gesčních úřadů,
finančního ředitelství apod., na způsob vedení informací o kontrolách – jakým způsobem jsou
evidovány informace o výkonu kontrol u kontrolních orgánů i u kontrolovaných osob – zda je
vyhodnocována přidaná hodnota, časová náročnost a administrativní zátěž kontrol. Mgr. Czudek
Kranecová, Ph.D. k tomu uvedla, že vítá tuto diskusi neboť analytická činnost je důležitá
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pro stanovení dalšího postupu a přislíbila, že MF zpracuje analýzu kontrol i na úrovni ústředních
orgánů státní správy a jim podřízených organizací. V diskusi dále zaznělo, že z analýzy kontrol
hospodaření ÚSC zpracovanou SMOČR vyplynula podpora obcí těmto pravidelným kontrolám
ze strany krajů, které plní zároveň i funkci metodického vedení, naopak obce nepodporují zavedení
kontrol ze strany NKÚ. Mgr. Czudek Kranecová, Ph.D. k tomu uvedla, že tato analýza vznikla v době,
kdy MF navrhovalo zrušení kontrol hospodaření obcí, avšak následně se přiklonilo k názoru, že tento
zákon má své místo ve veřejné správě spíše jako nástroj metodický než represivní a MF spolupracuje
s MV a s kraji na zlepšení, odstranění duplicit a zvýšení prospěšnosti zákona pro obce.
Na závěr diskuse Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že poté, co MF zpracuje analýzu kontrol pro ústřední
orgány státní správy, bude projednána na RVVS. Následně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 3/37:
RVVS bere na vědomí vyhodnocení plnění opatření z analýzy kontrol.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

6. Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR v roce 2019
Vzhledem k technickým komplikacím Ing. Mgr. David Sláma přešel k bodu 6. programu a předal slovo
Mgr. Janu Ronešovi z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV.
Mgr. Roneš v úvodu konstatoval, že MV zpracovává Výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků ÚSC
na základě zákona o úřednících ÚSC a je zveřejněna na webu MV. Uvedl, že téměř 15 %
akreditovaných vzdělávacích institucí neplní zákonnou povinnost a neposkytuje MV potřebné údaje
pro zpracování zprávy. MV předložilo návrh novely zákona, který již obsahuje možnost sankce, avšak
dosud nebyl projednán Poslaneckou sněmovnou. Dále se věnoval hlavním bodům a statistickým
údajům zprávy, uvedl, že u akreditovaných vzdělávacích institucí probíhají též kontroly ze strany MV
zaměřené zejména na kvalitu vzdělávacích programů. Doplnil, že u průběžného vzdělávání je kladen
důraz zejména na odborné vzdělávání zaměřené na správní činnosti. Dále uvedl, že přes 90 %
přípravy na zkoušky ZOZ úředníci vykonávají u Institutu pro veřejnou správu Praha, s nímž MV
spolupracuje na zkvalitňování přípravy a její zaměření hlavně na praktické znalosti a dovednosti
pro výkon dané správní činnosti. Celková neúspěšnost u těchto zkoušek je pouze 2,17 %. Mgr. Roneš
dále zmínil i vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a institutu uznávání rovnocennosti
vzdělání, kdy je průměrně polovina žádostí zamítnuta. Na závěr zmínil i úkoly pro rok 2020, a to
revidovat ve spolupráci s garanty správních činností obsah testových a ústních otázek pro zkoušky
ZOZ, obsah správních činností podléhajících ZOZ a nastavit standardy pro přípravu k ověření ZOZ.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval a vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuse nepřihlásil, přistoupil
k hlasování o návrhu usnesení.
V průběhu projednávání bodu se připojil 1 člen s hlasovacím právem, kvorum pro přijetí usnesení se
nezměnilo.
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Usnesení č. 6/37:
RVVS bere na vědomí Výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR v roce 2019.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 4 – Prezentace: Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR-2019
5. Příprava voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu a předal slovo
Mgr. et Mgr. Tomáši Jirovcovi z odboru voleb MV.
Mgr. et Mgr. Jirovec uvedl, že vzhledem k epidemiologické situaci byl přijat zákon č. 350/2020 Sb.,
o zvláštních způsobech hlasování, který vedle standardního průběhu voleb umožňuje i hlasování osob
v karanténě tzv. „drive-in“ způsobem, případně do zvláštní přenosné volební schránky, a dále osobám
v izolaci, kteří jsou klienty pobytových zařízení, jež byla v době voleb uzavřena z rozhodnutí
hygienické stanice. Tento ad hoc zákon zmírňuje obecnou překážku ve výkonu volebního práva při
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. Mgr. et Mgr. Jirovec poděkoval všem na
krajích i obcích, kteří se podílejí na organizačně technickém zajištění voleb, které je nyní mnohem
náročnější. Zmínil přípravy pro stanovení hygienických standardů, které byly otestovány v červnu
při doplňovacích volbách v okrese Teplice a následně vydány v podobě směrnice, která ukládá
obecním a krajským úřadům zajistit nákup ochranných prostředků a dezinfekce pro členy volebních
komisí. Uvedl, že pro tyto účely byla dotace na konání voleb navýšena o 1 000 Kč na každou volební
místnost a odměna pro členy volebních komisí byla navýšena o 500 Kč. Dále uvedl, že MV zpracovalo
metodické návody včetně instruktážního videa jak pro volební komise, tak pro voliče.
Mgr. et Mgr. Jirovec se pozastavil u problematiky povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách
a postupu, pokud volič tuto povinnost nebude respektovat. Sdělil, že se jedná o porušení
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a jedná se o přestupek, avšak nelze nikomu upřít
volební právo. Doporučuje se vyzvat voliče k použití roušky, pokud ji nemá, nabídnout z vlastních
zásob, které MV zaslalo, upozornit na přestupek, ale umožnit volit. Dále uvedl, že MV zpracovalo
informační leták k zvláštním způsobům hlasování, který však byl distribuován obcím později, než
volební lístky, protože volební lístky šly do tisku již začátkem srpna, kdy ještě tyto způsoby hlasování
nebyly uzákoněny. Doplnil, že MV jedná s MF o možnosti dofinancování následné distribuce letáků
voličům. Poté uvedl ke zvláštním způsobům hlasování, že tito voliči by neměli přijít do kontaktu
s volebními komisemi, protože hlasování zajišťuje zapisovatel jmenovaný ředitelem KÚ a příslušníci
Armády ČR. MV také reagovalo na nárůst nakažených lidí a osob v karanténě zvýšeným počtem drivein stanovišť pro hlasování na jednotlivých okresech. Doplnil, že ČSSZ a MZd budou rozesílat seznamy
osob v izolaci a v karanténě na KÚ. Mgr. et Mgr. Jirovec doplnil, že MV je také připraveno pomoci
okrskovým volebním komisím v případě nařízení karantény jejích členů a uvedl, že minimální počet
členů komisí byl také zákonem č. 350/2020 Sb. snížen. Na závěr Mgr. et Mgr. Jirovec poděkoval
odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy za vytvoření odkazů na stránky
jednotlivých KÚ a mapu drive-in volebních stanovišť.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval a doplnil, že všechny informace k volbám včetně formátu easy-toread jsou dostupné na webu MV. Poté otevřel diskusi. V diskusi zazněla informace o problémech obcí
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se získáváním informací o počtech nakažených a v karanténě. Dále byl vznesen dotaz na způsob
zamezení vícenásobného hlasování. Mgr. et Mgr. Jirovec k tomu uvedl, že tuto situaci řeší § 21
zákona č. 350/2020 Sb., kdy KÚ budou předávat okrskovým volebním komisím seznamy osob, které
již hlasovaly zvláštním způsobem, nebo požádali o hlasování do zvláštní přenosné schránky
a v případě nejistoty bude třeba aktuální informaci o hlasování ověřit. Zástupce MF v diskusi
konstatoval, že bude nutné přejít na paušál, se kterým se počítá v návrhu zákona o správě voleb. Dále
uvedl, že současná situace snad přispěje ke snížení počtu okrskových volebních komisí v téže budově
zejména ve statutárních městech. K letáku poznamenal, že MF jej považuje za nadbytečný, protože
informace jsou dostupné ve všech médiích, a k nákupu dezinfekce a ochranných prostředků uvedl, že
musí být pořizovány v nezbytně nutném množství, aby mohly být refundovány z dotace. Do diskuse
se nikdo další nezapojil, bylo proto přistoupeno k hlasování o usnesení.
V průběhu projednávání bodu se 1 člen s hlasovacím právem odhlásil z telekonference, kvorum
pro přijetí usnesení se nezměnilo.
Usnesení č. 5/37:
RVVS bere na vědomí informaci o přípravě voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

4. Věcný záměr zákona o vyvlastnění
Nyní se Ing. Mgr. David Sláma vrátil ke 4. bodu programu a předal slovo Ing. Žanet Hadžić, ředitelce
odboru stavebního řádu MMR .
Ing. Hadžić uvedla, že MMR připravilo věcný záměr zákona o vyvlastnění, v MPŘ, které skončilo
15. 9. 2020, bylo uplatněno 428 připomínek, z toho 266 zásadních. MMR předpokládá dálkové
vypořádání připomínek – buď videokonferenčně, nebo korespondenčně. Uvedla, že se jedná
o procesní normu, přičemž účely vyvlastnění zůstanou ve speciálních zákonech. Dále se věnovala
shrnutí hlavních bodů věcného záměru: jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení, které by vedlo
k dohodě, uvedení do souladu s NOZ a umožnění vyvlastnění práv k jednotce, podmínky vyvlastnění –
vždy v nezbytně nutném rozsahu a za náhradu, práva třetích osob, průběh řízení, souběh exekuce
a vyvlastnění, problematika náhrad a znaleckých posudků a problematika soudního přezkumu.
Ing. Hadžić závěrem uvedla, že hlavním cílem je zrychlení celého procesu, zvýšení právní jistoty
při poskytování náhrad, preference dohody a sjednocení právní úpravy i pravidel vyvlastnění
pro všechny stavby. Doplnila, že do konce letošního roku bude věcný záměr předložen vládě,
následně bude zpracováno paragrafové znění zákona, který by měl nabýt účinnosti souběžně s novým
stavebním zákonem.
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval a vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuse nepřihlásil,
přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
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Usnesení č. 4/37:
RVVS bere na vědomí informaci o věcném záměru zákona o vyvlastnění.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

7. Analýza stárnutí
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu a v úvodu poděkoval sekci
pro státní službu MV za součinnost při poskytování dat a připomínkování části týkající se státních
zaměstnanců. Dále se věnoval porovnání dat za jednotlivé úrovně veřejné správy. Uvedl, že v oboru
služby obrana je přes 50 % zaměstnanců nad 55 let, naopak kraje mají nejnižší počet těchto
zaměstnanců. U obcí bylo zjištěno, že čím je obec menší, tím je vyšší věkový průměr zaměstnanců,
přičemž z dat MF nebylo možno u ÚSC odlišit úředníky a jiné zaměstnance. Uvedl, že během příštích
10 let odejde do důchodu 1/4 až 1/3 zaměstnanců, přičemž podíl zaměstnanců do 30 let je nízký.
Ing. Mgr. Sláma uvedl, že tím jednak vyvstává otázka kontinuity předávání znalostí a zkušeností,
a jednak otázka, zda všechny činnosti bude možno na všech úrovních veřejné správy zabezpečit
zaměstnanci nebo bude nutno přistoupit k širší elektronizaci a k automatizaci a robotizaci vybraných
procesů. Dále uvedl, že analýza obsahuje 12 konkrétních doporučení ve 4 oblastech – na systémové
úrovni, v oblasti automatizace a robotizace, v oblasti udržení pracovní schopnosti a podpoře starších
zaměstnanců a v oblasti cílení na mladou generaci. Závěrem se obrátil na zástupce územních
samospráv, zda by se mohli podílet na monitoringu složení úředníků ÚSC vzhledem k tomu, že
dostupná data o těchto zaměstnancích nejsou zcela relevantní.
Následně předsedající otevřel diskusi. V diskusi zazněl podnět pro zvážení možnosti zvýšení věkové
hranice 70 let pro státní zaměstnance, neboť až 2/3 těchto zaměstnanců ještě mají potenciál i chuť
dále pracovat. Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že sekce pro státní službu může tento podnět vzít
do úvahy při další novele zákona o státní službě. Doplnil, že po dosažení věkového limitu je pro státní
zaměstnance možno využít i jiných možností, např. různé dohody. V diskusi dále zaznělo, že podpora
náboru mladých do veřejné správy je důležitá, avšak využití potenciálu, historické paměti
a zkušeností seniorních zaměstnanců ve všech oblastech zejména ve spojení s předáváním zkušeností
mladým je neméně důležité a přínosné. Ing. Mgr. David Sláma vyjádřil souhlas s tímto názorem
a doplnil, že spojení mladých a zkušených zaměstnanců přináší mnohé synergické efekty a že
na pracovišti je věková i genderová vyváženost kolektivu přínosem. Za sekci pro státní službu MV byl
vyjádřen příslib, že při příští novele zákona o státní službě vezme podnět pro zvýšení věkové hranice
státních zaměstnanců v úvahu. Ze strany SMS byl vyjádřen příslib projednání možností přispět
k monitoringu složení úředníků ÚSC a byl vyjádřen názor, že tato problematika se týká zejména
v malých obcích i volených zástupců a hledají se i možnosti využití zkušeností a uplatnění bývalých
starostů.
Do diskuse se nikdo další nezapojil, bylo proto přistoupeno k hlasování o usnesení.
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Usnesení č. 7/37:
RVVS bere na vědomí analýzu stárnutí.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 5 – Prezentace: Analýza stárnutí
8. Úřad 21. století
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu a ve stručnosti představil
brožuru Úřad 21. století vydanou Ministerstvem vnitra. Uvedl, že jsou zde v uživatelsky přívětivé
formě shrnuty poznatky dobré praxe, vize a současné trendy fungování úřadů, např. problematika
dostupnosti, komunikace, budování značky, zavádění inovací apod.
Vzhledem k tomu, že se do diskuse nikdo nepřihlásil, předsedající přistoupil k hlasování o návrhu
usnesení.
Usnesení č. 8/37:
RVVS bere na vědomí informaci o publikaci Úřad 21. století.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

9. Plnění IP SRRVS za 1. pololetí 2020
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přistoupil k dalšímu bodu programu a ve stručnosti uvedl,
že se jedná o pravidelný půlroční report o plnění implementačních plánů SRRVS za uplynulé pololetí.
Doplnil, že nebyla identifikována žádná závažná rizika.
Poté otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že se do diskuse nikdo nepřihlásil, předsedající přistoupil
k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 9/37:
RVVS bere na vědomí informaci o plnění IP SRRVS za 1. pololetí 2020.
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 ze zasedání řídicích výborů.
Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy hlasoval per rollam 8. 9. 2020:
• ŘVM schválil souhrn plnění IP1 za 1. pololetí roku 2020 a doporučil jej k projednání na RVVS;
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•
•

ŘVM vzal na vědomí informace o překladu Společného hodnoticího rámce CAF 2020;
ŘVM vzal na vědomí informaci o publikaci Úřad 21. století.

Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území hlasoval per rollam 10. 9. 2020:
• ŘVO schválil souhrn plnění IP2 za 1. pololetí roku 2020 a doporučil jej k projednání na RVVS.
Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti hlasoval per rollam:
• SŘV schválil monitoring projektů IP3;
• SŘV schválil registr rizik.
Řídicí výbor pro lidské zdroje hlasoval per rollam 28. 8. 2020:
• ŘVLZ schválil monitoring plnění IP4;
• ŘVLZ schválil přehled celkového plnění IP4 SRRVS.
•

Pracovní skupina pro aglomerace – řešení výkonu veřejné správy v metropolitních oblastech
a aglomeracích

Ing. Mgr. Sláma informoval o tom, že na konci srpna uspořádal Magistrát města Brna konferenci
k metropolitním oblastem. Konferenci předcházelo jednání komory primátorů statutárních měst
SMOČR, které vyvrcholilo podpisem deklarace, jež definuje základní požadavky k budoucnosti
a institucionalizaci metropolitní spolupráce v ČR. Uvedl, že součástí deklarace byla výzva MV a MMR
k založení pracovní skupiny pro řešení problematiky aglomerací, např. nedostatečná spolupráce obcí
v rámci aglomerace, špatná komunikace při územním a strategickém plánování. Dále doplnil, že
ze strany ESF je podpora pro celky ITI i v příštím programovacím období, takže je třeba koncepčního
přístupu k této problematice, aby bylo možno zde nastavit určitá systémová opatření.
Ing. Mgr. Sláma vyzdvihl brněnskou metropolitní oblast jako nejprogresivnější v rámci ČR. Na závěr
uvedl, že bude vytvořena pracovní skupina pro aglomerace pod RVVS, do níž budou vedle primátorů
statutárních měst přizváni i zástupci středních a malých měst a obcí v metropolitních prostorech.
•

Pozvánka na webináře

Ing. Mgr. Sláma v závěru pozval účastníky na sérii webinářů pořádaných MV ve spolupráci s MPO
k zavádění inovačního managementu. Na každý měsíc je připraveno zajímavé téma, zaměřené na
nové technologie a inovační management, hovořit budou experti z řad vědců, soukromého sektoru
i z veřejné správy. Doplnil, že Pro účast na webináři se není potřeba přihlašovat předem. Připojit se
lze jednoduše proklikem odkazu https://aka.ms/InovacniWebinar_I. Více informací lze nalézt na
stránkách www.kvalitavs.cz nebo www.countryforfuture.com.
Odkazy na další webináře:
27. 10 2020
Elektronizace: Portál občana a jeho propojení s portály ÚSC
https://aka.ms/InovacniWebinar_II
24. 11. 2020

Inovační management - jak zavést na úřadě a proč je důležitý?
https://aka.ms/InovacniWebinar_III

15. 12 2020

Elektronizace: Open data
https://aka.ms/InovacniWebinar_IV
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19. 1. 2021

Inovační management – nástroje inovačního managementu
https://aka.ms/InovacniWebinar_V

16. 2. 2021

Nové finanční a dotační nástroje
https://aka.ms/InovacniWebinar_VI

Ing. Mgr. David Sláma dále informoval, že vzhledem k epidemiologické situaci bylo nutno zrušit
prezenční formu konference Moderní veřejná správa, která proběhne v omezeném rozsahu on-line.
Předsedající poté otevřel diskusi. V diskusi zaznělo ze strany MMR vyjádření podpory pracovní
skupině pro aglomerace a byl vznesen dotaz, jaká bude vazba na PS pro metropolitní spolupráci,
která vznikla v roce 2019, a jaké aktivity se očekávají od MMR. K tomu Ing. Mgr. Sláma uvedl, že PS
pro metropolitní spolupráci byla ustavena zejména pro řešení projektových aktivit MV, PS pro
aglomerace na ni naváže, avšak bude mít širší záběr, problematika bude řešena v rámci jedné
platformy. PS pro aglomerace vznikne za spolupráce obou ministerstev a podrobnosti budou
projednány na separátním jednání. Do diskuse se nikdo další nepřihlásil, proto přistoupil k hlasování
o návrhu usnesení.
Usnesení č. 10/37:
RVVS bere na vědomí informace o přípravě Pracovní skupiny pro aglomerace.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 6 – Prezentace: Pozvánka na webináře
11. Závěr
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za účast a konstruktivní jednání a v 11:21 h zasedání
ukončil.
Další zasedání RVVS proběhne v pátek 20. 11. 2020 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,
státní správy a územní samosprávy
30. 9. 2020

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Seznam účastníků telekonference 37. RVVS ze dne 25. 9. 2020
Příloha č. 2 – Zápis z 36. RVVS ze dne 19. 6. 2020
Příloha č. 3 – Program 37. RVVS
Příloha č. 4 – Prezentace: Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR-2019
Příloha č. 5 – Prezentace: Analýza stárnutí
Příloha č. 6 – Prezentace: Pozvánka na webináře
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