Zápis ze 41. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 18. 6. 2021 od 9:30 h
telekonferenčně

Přítomni:
Dle účasti na telekonferenci.
1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Zasedání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy MV, který omluvil Mgr. Petra Vokáče, 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 nového člena
RVVS bez hlasovacího práva Mgr. Josefa Štípského, ředitele odboru legislativy a metodiky Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Dále nechal zkontrolovat usnášeníschopnost RVVS, která byla následně
potvrzena.
Počet členů RVVS s hlasovacím právem:

23

Počet přítomných členů RVVS oprávněných hlasovat:

15

Počet hlasů k přijetí usnesení:

8

Rada je usnášeníschopná
Příloha č. 1 – Seznam účastníků telekonference 41. RVVS ze dne 18. 6. 2021
Následně Ing. Mgr. David Sláma přešel k prvnímu bodu zasedání – schválení zápisu ze 40. zasedání
RVVS, které se konalo dne 23. 4. 2021. Vzhledem k tomu, že nikdo z účastníků neuplatnil k zápisu
žádnou připomínku, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 1/41:
RVVS schvaluje zápis z minulého zasedání RVVS, které se konalo dne 23. 4. 2021.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 2 – Zápis ze 40. RVVS ze dne 23. 4. 2021
2. Projednání a schválení programu zasedání RVVS
Předsedající schůze přešel k druhému bodu, kterým bylo schválení návrhu programu 41. zasedání
RVVS. Návrh programu byl členům rozeslán spolu s pozvánkou dne 3. 6. 2021. Předsedající vyzval
členy 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. 2/41:
RVVS schvaluje program 41. zasedání podle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 3 – Program 41. RVVS
3. Informace o stavu vyjednávání programového období pro EU fondy v letech 2021–2027
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu a předal slovo Ing. arch. Daniele
Grabmüllerové, Ph.D. MBA, náměstkyni pro řízení sekce koordinace evropských fondů
a mezinárodních vztahů MMR.
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA na úvod uvedla, že se stále čeká na právní základ,
tj. balíček nařízení, která jsou obsahově projednána, ale ještě nejsou vypracována ve všech
jazykových verzích, a teprve po vydání v úředním věstníku, které se očekává v nejbližší době,
nabydou platnosti a mohou následovat další formální kroky. Dále uvedla, že základním národním
dokumentem je Dohoda o partnerství, doplnila, že 1. 3. 2021 byl usnesením vlády č. 233/2021
schválen Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační
programy, do konce srpna 2021 bude vládě a následně Evropské komisi (EK) předložen návrh Dohody
o partnerství včetně zhodnocení dopadů na životní prostředí. Následně budou jednotlivými řídicími
orgány (ŘO) zpracovány a předloženy vládě a EK návrhy jednotlivých operačních programů.
Ing. arch. Grabmüllerová, Ph.D. MBA uvedla, že nově bude zaveden OP spravedlivá transformace
(MŽP) a OP technická pomoc. K OP spravedlivá transformace doplnila, že MMR zpracuje a předloží
vládě plán pro spravedlivou územní transformaci zacílený na tři regiony – Moravskoslezský, Ústecký
a Karlovarský. Dále zmínila přeshraniční spolupráci a další dosud otevřené body z vyjednávání s EK,
např. naplňování European Green Deal v oblastech energetiky, dekarbonizace, snižování emisí
a naplnění principu „Do No Significant Harm“, což se vztahuje i na čerpání z Národního plánu obnovy.
Ing. arch. Grabmüllerová, Ph.D. MBA dále uvedla, že rozjednaným bodem je i možný přesun
prostředků z jednoho fondu do druhého, kde si ČR vyjednala až 25 % ESF+ do FS, avšak nyní EK
nesouhlasí ani s 10 %, dalšími otevřenými tématy jsou podpora Romské integrace, navýšení kapacit
zařízení péče o děti, primárně děti do 3 let nebo naplnění příspěvku na klimatické cíle v EFRR a FS.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za vystoupení a na úvod diskuse se zeptal, kdy bude možno
očekávat první výzvy. Ing. arch. Grabmüllerová, Ph.D. MBA uvedla, že EK má 4 měsíce na schválení
Dohody o partnerství a 5 měsíců na schválení operačních programů a formální výzva může být
vyhlášena až po schválení, což se očekává koncem roku 2021 a začátkem 2022. Dále v diskusi zazněl
požadavek
Asociace
krajů
na zvýšení
alokace
pro
střední
školy
na 30 %.
Ing. arch. Grabmüllerová, Ph.D. MBA k tomu uvedla, že se jedná nejspíš o OP Jan Amos Komenský
(MŠMT) a doplnila, že vláda schválila alokaci do jednotlivých OP v březnu a není plánována změna
napříč OP, naproti tomu alokace v rámci jednotlivých OP, které se nyní tvoří, je v gesci příslušných
ŘO, avšak upozornila na nutnost dodržení všech parametrů a požadavků EK v rámci principů Dohody
o partnerství. Na závěr Ing. Mgr. David Sláma doplnil, že témata veřejné správy a měkké aktivity
bohužel v tomto programovém období nejsou pro EK prioritou. Ing. arch. Grabmüllerová, Ph.D. MBA
k tomu dodala, že některá témata, zejména vztahující se k digitalizaci veřejné správy, lze pokrýt

z Národního plánu obnovy. Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuse nepřihlásil, Ing. Mgr. David
Sláma přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
V průběhu projednávání bodu se připojil 1 člen s hlasovacím právem, kvorum pro přijetí usnesení se
zvýšilo na 9.
Usnesení č. 3/41:
RVVS bere na vědomí informaci o stavu vyjednávání programového období pro EU fondy v letech
2021–2027.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 4 – Vyjednávání programového období 2021–2027 (MMR) – prezentace
4. Vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji
Předsedající přešel k dalšímu bodu programu a předal slovo Mgr. Veronice Zalomové z odboru
správních činností MV.
Mgr. Zalomová ve stručnosti informovala o novém zákonu o občanských průkazech, který reaguje
mj. na nařízení Evropského parlamentu a Rady k posílení zabezpečení průkazů totožnosti a je nyní
v Senátu. Doplnila, že předmětem nařízení je zejména posílení bezpečnostních norem.
Mgr. Zalomová dále uvedla, že návrh nového zákona zavádí to, že všechny vydávané strojově čitelné
OP budou obsahovat biometrické údaje, a to vždy biometrický snímek obličeje a dále otisky prstů
u občanů od 12 let. Doplnila, že nyní platné OP nepozbydou platnosti okamžitě, ale budou se
obměňovat postupně, jak jim bude končit platnost. Mgr. Zalomová uvedla, že biometrické údaje
budou uloženy ve strojově čitelné podobě na vysoce zabezpečeném bezkontaktním čipu, v AIS EOP
budou uchovány pouze do doby předání OP, maximálně však do 90 dnů ode dne jeho vydání, a
budou využívány pouze pro účely ověření pravosti OP a totožnosti držitele OP při překračování
státních hranic. Doplnila, že u OP bude nastaven stejný postup, jako je již v praxi u pasů, přičemž
bude možné využít již pořízené kabiny, a v případě pořízení nových již nebude potřeba certifikace.
Na závěr Mgr. Zalomová uvedla, že zákon též umožní zavedení mobilního pracoviště pro odběr
biometrických údajů u imobilních občanů, které bude vybaveno notebookem, tabletem a čtečkou
otisků prstů.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval a otevřel diskusi. 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.
Usnesení č. 4/41:
RVVS bere na vědomí informaci o vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 5 – Vydávání OP s biometrickými údaji – prezentace
5. Analýza možností aktualizace obsahu obecné části zkoušky ZOZ
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu a uvedl, že předložená
analýza je úvodním materiálem, nad nímž MV předpokládá další diskusi s příslušnými gestory
jednotlivých oblastí zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) a územními partnery. Doplnil, že analýza mj.
vychází z porovnání obecných částí zkoušek ZOZ a úřednické zkoušky dle zákona o státních
úřednících, zohledňuje nové trendy ve vzdělávání i zahraniční praxi. Ing. Mgr. Sláma následně zmínil
závěry analytické části, z nichž vyplývá zejména nutnost modernizovat a revidovat obsah zkoušek
s ohledem na praktičnost a specializaci i nové trendy – digitalizace, GDPR, kyberbezpečnost apod.,
stanovit nový standard vstupního vzdělávání nejen pro zaměstnance vykonávající správní činnosti,
případně nastavit standardy pro zkušební komisaře. Ing. Mgr. Sláma dále uvedl, že na tuto
analytickou část navazuje návrhová část materiálu, která uvádí 2 varianty, a to buď zrušení obecné
části ZOZ a posílení obsahu vstupního vzdělávání, nebo odloučení a obsahová transformace obecné
části ZOZ od zvláštní části a zrušení vstupního vzdělávání. Na závěr Ing. Mgr. Sláma doplnil, že
v současnosti bude kladen důraz i na „soft-skills“ – klientské služby, firemní kulturu a uvedl, že se
předpokládá zřízení úzké pracovní skupiny k této problematice k další diskusi s jednotlivými územními
partnery a ve spolupráci s IVS.
Ing. Mgr. David Sláma následně otevřel diskusi. V diskusi zaznělo poděkování za zpracování analýzy
a dále stanovisko, že v současnosti není vhodné rovnou podporovat některou z variant a začít
nad materiálem diskutovat. Dále zazněl dotaz na možnost získání určité ZOZ pro bývalé starosty
zejména malých obcí. Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že obecných diskusí na téma vzdělávání úředníků
proběhlo mnoho, MV se nyní rozhodlo zpracovat tuto analýzu a otevřít diskusi nad konkrétními
návrhy řešení. K možnosti získání ZOZ pro bývalé starosty uvedl, že činnost starosty je spíše
průřezová, takže s automatickým získáním ZOZ se nyní nepočítá. Vzhledem k tomu, že se nikdo další
do diskuse nepřihlásil, následně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 5/41:
RVVS
a) bere na vědomí materiál Analýza možností aktualizace obsahu obecné části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti,
b) doporučuje gestorům zkoušek zvláštních odborných způsobilostí spolupracovat
s Ministerstvem vnitra na nastavení nového systému zkoušek odborné způsobilosti
úředníků.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 6 – Analýza ZOZ – prezentace
6. Výroční zpráva o stavu veřejné správy v ČR v roce 2020
Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu a ve stručnosti shrnul hlavní témata Výroční
zprávy o stavu veřejné správy ČR za rok 2020. Upozornil na interaktivní „storymapu“, která je
na adrese https://storymaps.arcgis.com/stories/6ac7aa53ec9e4cecb90b380eefe2ccc3, a na archiv

předchozích výročních zpráv, které lze nalézt na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/vystupystrategickeho-ramce-rozvoje-verejne-spravy.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d. Ing. Mgr. Sláma zmínil
vývoj v oblasti občanských průkazů, pasů, kde došlo v souvislosti s pandemií k zásadnímu propadu,
dále v oblasti matriční agendy, kde také došlo k zaznamenání dopadů pandemie. Dále zmínil oblast
eGovernmentu, služebních úřadů a příspěvek na výkon státní správy.
Ing. Mgr. David Sláma následně otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuse nepřihlásil,
přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 6/41:
RVVS
a) bere na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejné správy za rok 2020,
b) doporučuje tento materiál předložit vládě pro informaci.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 1

Příloha č. 7 – Výroční zpráva o VS 2020 – prezentace
7. Informace o plnění Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2020
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu a ve stručnosti uvedl, že tento
materiál navazuje na bod z minulé RVVS, kde bylo projednáno plnění IP za minulé pololetí, nyní je
předkládán souhrn za celý loňský rok, který bude předložen vládě. Doplnil, že materiál byl projednán
per rollam na jednotlivých řídicích výborech.
Ing. Mgr. David Sláma následně otevřel diskusi. V diskusi zástupce MŽP opakovaně deklaroval, že
ze strany MŽP přetrvává nesouhlas s implementací v oblasti MA21, která je v gesci MŽP v souvislosti
s projektem Národní sítě zdravých měst (NSZM). Ing. Mgr. Sláma uvedl, že ze strany MV jakožto
gestora implementačního plánu, ani ze strany MPSV jakožto poskytovatele dotace nebyl shledán
žádný problém, a doplnil, že projekt NSZM byl již ukončen. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, proto
předsedající přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 7/41:
RVVS
a) bere na vědomí plnění Implementačních plánů SRRVS za rok 2020,
b) doporučuje tento materiál předložit vládě pro informaci.
Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 1

Zdržel/a se hlasování: 0

8. Různé
• Informace z Řídicích výborů
Ing. Mgr. David Sláma informoval, že řídicí výbory od minulého jednání RVVS nezasedaly, proběhlo
pouze hlasování per rollam o plnění IP SRRVS za rok 2020.

Následně předsedající otevřel diskusi, do níž se přihlásil Ing. Mgr. Jan Sedláček, 1. místopředseda
Sdružení místních samospráv a starosta obce Křižánky, který sdělil, že k 30. 6. 2021 končí ve funkci
starosty, ve Sdružení místních samospráv a tedy i v RVVS, poděkoval za spolupráci a rozloučil se
s členy RVVS. Ing. Mgr. David Sláma poděkoval Ing. Mgr. Sedláčkovi za práci v RVVS a popřál mu
mnoho úspěchů v dalším působení.
9. Závěr
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za účast a konstruktivní jednání, popřál všem hezkou
dovolenou a v 10:47 h zasedání ukončil.
Další zasedání RVVS proběhne v pátek 24. 9. 2021 od 9:30 h.
Zpracovala:
Schválil:
V Praze dne:

Mgr. Renata Hůrková
Mgr. Petr Vokáč, výkonný místopředseda Rady vlády pro veřejnou správu a náměstek
ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
v z. Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.
28. 6. 2021
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