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Úvod
Rada vlády pro veřejnou správu byla zřízena na základě usnesení vlády ČR č. 680 ze dne
27. srpna 2014 jako odborný poradní orgán vlády pro oblast veřejné správy.
Rada vlády pro veřejnou správu (dále jen „Rada“ nebo „RVVS“) spolupracuje s Radou vlády
pro informační společnost. To se děje zejména prostřednictvím Společného řídicího výboru
pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě. Veškeré informace
k činnosti Rady, jakož i zápisy z jejich jednání jsou veřejně dostupné na webových stránkách
Ministerstva vnitra pod odkazem http://www.mvcr.cz/clanek/zapisy-rady-vlady-proverejnou-spravu.aspx.
Hlavní náplní Rady jakožto iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro oblast
veřejné správy je projednávání opatření potřebných k implementaci strategií v oblasti veřejné
správy, jako je Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014–2020 (dále jen „Strategický rámec“), koncepce Klientsky orientovaná veřejná
správa 2030, projednávání návrhů strategií, koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje veřejné
správy a projednávání materiálů legislativní i nelegislativní povahy předkládaných vládě, které
se vztahují k problematice veřejné správy.
Statut Rady byl schválen usnesením č. 680 ze dne 27. srpna 2014, následně byl dvakrát
aktualizován. K těmto aktualizacím došlo usneseními vlády č. 21/2015 ze dne 14. ledna 2015
a č. 1088/2016 ze dne 5. prosince 2016.
Rada v roce 2020 zasedala čtyřikrát, z toho dvakrát prezenčně a dvakrát telekonferenčně
vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací. K významnějším tématům
projednávaným na Radě a v jejích poradních orgánech bylo téma procesu plnění
Strategického rámce a jeho Implementačních plánů a navazující koncepce veřejné správy
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Další významnou agendou Rady bylo projednávání
výkonového financování veřejné správy, zejména zpracování nové Metodiky pro stanovení
režijních nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti, kterou schválila vláda svým
usnesením z 13. července 2020 č. 731. Rada se zabývala přípravou voleb do zastupitelstev
krajů a do Senátu, projednala Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu přenesené
a samostatné působnosti územních samosprávných celků za léta 2017-2019, Výroční zprávu
o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR v roce 2019, Třetí evaluační zprávu ke Strategickému
rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a Výroční zprávu o stavu veřejné správy
v ČR v roce 2019. Dále se Rada zabývala aktualizovaným systémem měření a hodnocení
veřejné správy, analýzou stárnutí zaměstnanců veřejné správy, seznámila se s vyhodnocením
plnění opatření z analýzy kontrol, příručkou Úřad 21. století a projednala příspěvek na výkon
státní správy pro rok 2021. Rada byla též průběžně informována o novinkách ve státní službě.
Rada dále pravidelně projednávala materiály legislativního i nelegislativního charakteru
ve vztahu k veřejné správě a její organizaci. Jednalo se například o věcný záměr zákona
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o vyvlastnění, či o zakotvení právní úpravy distanční účasti členů zastupitelstva nebo rady ÚSC
v zákonech o ÚSC. Důležitým tématem, které bylo projednáváno i v průběhu celého roku
2020, byla rekodifikace stavebního práva.
Rada má k dispozici stálé poradní orgány – 4 řídicí výbory a pracovní skupiny, jejichž činnost je
zajištěna sekretariátem.
Rada po celou dobu působení plnila svůj mandát a stala se v oblasti veřejné správy
nezastupitelným orgánem s vysokou autoritou. Její působení je zárukou kontinuity a stability
vývoje veřejné správy České republiky.

Členové Rady vlády pro veřejnou správu
Rada má celkem 28 členů, z toho 23 členů s hlasovacím právem a 5 členů bez hlasovacího
práva.
Členové Rady vlády pro veřejnou správu k 30. 11. 2020:
Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

Jan Hamáček

Ministerstvo vnitra

Ministr vnitra, předseda Rady vlády pro veřejnou
správu

JUDr. PhDr. Petr Mlsna,
Ph.D.

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
legislativy, státní správy a územní samosprávy,
výkonný místopředseda Rady

prof. JUDr. Petr Hůrka,
Ph.D.

Ministerstvo vnitra

Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Mgr. Tünde Bartha

Úřad vlády

pověřena vedením Úřadu vlády

Ing. David Koppitz

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje

Mgr. Marie Benešová

Ministerstvo spravedlnosti

Ministryně spravedlnosti

Ing. Karel Tyll

Ministerstvo financí

Náměstek pro řízení sekce Veřejné rozpočty

Ing. Aleš Petera

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Ředitel odboru rozpočtu a financování, pověřen
řízením Sekce správní

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP

Poslankyně

Mgr. Pavel Drahovzal

Svaz měst a obcí

Místopředseda Svazu měst a obcí
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Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

Ing. Mgr. Jan Sedláček

Sdružení místních samospráv 1. místopředseda Sdružení místních samospráv

Ing. Veronika Vrecionová

Spolek pro obnovu venkova

Předsedkyně Spolku pro obnovu venkova

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů

Předseda Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR

Mgr. Jakub Kopřiva

Ministerstvo dopravy

Náměstek pro řízení sekce legislativně právní

Ing. Jiří Horecký, Ph.D.,
MBA

Unie zaměstnavatelských
svazů

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů

Bc. Pavel Bednář

Českomoravská konfederace
odborových svazů

Předseda Odborového svazu státních orgánů
a organizací

JUDr. Martin Netolický,
Ph.D.

Asociace krajů

Hejtman Pardubického kraje

JUDr. Jindřich Urfus

Ministerstvo zemědělství

Ředitel legislativního odboru

MUDr. Jarmila Rážová,
Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví

Hlavní hygienička ČR

RNDr. Josef Postránecký

Ministerstvo vnitra

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra

Mgr. Vladimír Tetur

Ministerstvo obrany

Ředitel odboru řízení státní služby

Mgr. Ingrid Štegmannová,
Ph.D.

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Státní tajemnice

Anna Pasková, M. A.

Ministerstvo životního
prostředí

Ředitelka odboru politiky životního prostředí
a udržitelného rozvoje

Členové bez hlasovacího práva
Ing. Marie Kostruhová

Ministerstvo vnitra

Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy, tajemník Rady

Mgr. Jana Jirků

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Ředitelka odboru veřejná správa a sociální
inovace

Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra

Ředitel odboru eGovernmentu
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Příjmení a jméno

Instituce

funkce v rámci instituce

Mgr. Josef Prokeš

Úřad pro ochranu osobních
údajů

Ředitel správní sekce

2020

Změny v členství v roce 2020
35. zasedání konané dne 21. února 2020:
 Na návrh ministryně pro místní rozvoj ministr vnitra odvolal členku Rady JUDr. Olgu
Nebeskou, bývalou náměstkyni pro řízení sekce koordinace evropských fondů
a mezinárodních vztahů. Na její místo jmenoval Ing. arch. Danielu Grabmüllerovou,
Ph.D. MBA, náměstkyni pro řízení sekce koordinace evropských fondů
a mezinárodních vztahů MMR.
36. zasedání konané dne 19. června 2020:
 Na návrh ministryně financí ministr vnitra odvolal člena Rady PhDr. Tomáše Vyhnánka,
náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit. Na jeho místo jmenoval Ing. Karla
Tylla, náměstka pro řízení sekce Veřejné rozpočty MF.
 Na návrh ministra zdravotnictví ministr vnitra odvolal členku Rady Mgr. Evu
Gottvaldovou, náměstkyni ochrany a podpory veřejného zdraví a Hlavní hygieničku ČR.
Na její místo jmenoval MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D., Hlavní hygieničku ČR.
37. zasedání konané dne 25. září 2020:
 Na návrh ministryně pro místní rozvoj ministr vnitra odvolal členku Rady
Ing. arch. Danielu Grabmüllerovou, Ph.D. MBA, náměstkyni pro řízení sekce
koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. Na její místo jmenoval
Ing. Davida Koppitze, náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR.
 Novým náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce pro státní službu se stal
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a RNDr. Josef Postránecký, který doposud zastupoval
sekci pro státní službu v RVVS, se stal novým státním tajemníkem v Ministerstvu vnitra.
Zároveň Ing. Vilibald Knob, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky
a provozu, z RVVS odstoupil. Z těchto důvodů ministr vnitra jmenoval prof. JUDr. Petra
Hůrku, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce pro státní službu a potvrdil
členství v RVVS RNDr. Josefa Postráneckého, který nyní zastupuje sekci státního
tajemníka MV.

Sekretariát Rady
Sekretariát Rady vlády pro veřejnou správu organizačně zajišťuje odbor strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá
a jeho činnost řídí tajemník Rady.
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Odpovědnost

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV
Ing. Mgr. David Sláma

tajemník

řízení sekretariátu Rady a odpovědnost za jeho
činnost, plnění úkolů vyplývajících z funkce
tajemníka Rady

Sekretariát zejména:
• shromažďuje informace a podklady pro činnost Rady;
• organizuje činnost Rady, zajišťuje administrativní a evidenční záležitosti a zpracovává
zápisy z jednání;
• kontroluje plnění úkolů ze zasedání Rady;
• zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy
a výkonného místopředsedy Rady;
• podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání řídicích
i pracovních výborů Rady ve spolupráci s předsedy těchto výborů;
• pravidelně aktualizuje zveřejňované informace o činnosti Rady a řídicích výborů
na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Kontakty na sekretariát Rady:
e-mail: sekretariat.rvvs@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hůrková
e-mail: renata.hurkova@mvcr.cz
tel: 974 816 598

Přehled činnosti Rady v roce 2020
Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata
Do 31. prosince 2020 se uskutečnila čtyři zasedání Rady s pořadovými čísly 35 až 38.
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35. zasedání konané dne 21. února 2020







Rekodifikace stavebního práva - aktuální stav (MMR)
Aktuální návrhy legislativních předpisů v sociální oblasti (MPSV)
Výroční zpráva o činnosti RVVS za rok 2019
Metodika stanovení nákladů na výkon státní správy (2020)
Plnění IP SRRVS za 2. pololetí 2019
Zpracování analýzy stárnutí úředníků obou úrovní veřejné správy

36. zasedání konané dne 19. června 2020







Informace o novém stavebním zákonu
Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti
územních samosprávných celků za léta 2017-2019
Třetí evaluační zpráva ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období
2014-2020
Výroční zpráva o stavu veřejné správy v ČR v roce 2019
Aktualizovaný systém měření a hodnocení veřejné správy
Zpráva o řízení rizik IP SRRVS

37. zasedání konané dne 25. září 2020










Vyhodnocení plnění opatření z analýzy kontrol
Věcný záměr zákona o vyvlastnění
Příprava voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu
Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků ÚSC v ČR v roce 2019
Analýza stárnutí úředníků ve veřejné správě
Úřad 21. století
Plnění IP SRRVS za 1. pololetí 2020
Pracovní skupina pro aglomerace
Pozvánka na webináře k inovačnímu managementu

38. zasedání konané dne 20. listopadu 2020





Informace MMR k novému stavebnímu zákonu
Zakotvení právní úpravy distanční účasti členů zastupitelstva nebo rady ÚSC
v zákonech o ÚSC
Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2021
Easy-to-read: Narození dítěte - příručka pro rodiče

Řídicí výbory Rady
Jednotlivé řídicí výbory byly zřízeny pro naplnění strategických cílů a obsahově koordinují
činnosti v rámci zaměření se na specifické cíle. Předsedové řídicích výborů jsou zároveň členy
Rady vlády pro veřejnou správu.
Řídicí výbory:
a) plní úkoly uložené Radou, předsedou Rady, výkonným místopředsedou Rady,

8

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu

2020

b) připravují podklady pro jednání Rady a předkládají Radě návrhy usnesení k příslušné
problematice,
c) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy, zájmovými skupinami a odbornou
veřejností v oblasti veřejné správy,
d) zpracovávají pro jednání Rady návrhy dílčích i systémových opatření v oblastech, které
se dotýkají veřejné správy,
e) informují Radu o své činnosti a předkládají Radě návrhy opatření,
f) projednávají informaci o provádění strategií, zejména Strategického rámce,
g) projednávají a schvalují návrhy předložené pracovními výbory Rady.

Rada má čtyři řídicí výbory:
1. Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy
2. Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
3. Řídicí výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
4. Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
Členy řídicích výborů tvoří zástupci Ministerstva vnitra, Úřadu vlády České republiky,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Svazu měst a obcí ČR,
Parlamentu, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Sdružení místních
samospráv, Asociace krajů České republiky, Spolku pro obnovu venkova a odborné veřejnosti.

Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy
Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy (dále jen „Řídicí výbor pro modernizaci“) byl zřízen
dle Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů strategického cíle 1 – Modernizace
veřejné správy. Řídicí výbor pro modernizaci má 20 členů, z toho 19 členů s právem hlasovat.
Řídicí výbor pro modernizaci se v roce 2020 vzhledem k epidemickým omezením sešel dvakrát
prezenčně a jednou bylo hlasováno per rollam. Předmětem činnosti Řídicího výboru
pro modernizaci bylo zejména plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014–2020 a implementačního plánu strategického cíle 1 – Modernizace veřejné
správy. Řídicí výbor pro modernizaci dále projednal Výroční zprávu o stavu veřejné správy
v ČR v roce 2019, Třetí evaluační zprávu ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014–2020 a aktualizaci rizik a Komunikačního plánu Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014–2020. Dále se výbor zabýval například aktualizovaným
systém měření a hodnocení veřejné správy, aktivitami MV v oblasti inovací ve veřejné správě
a v oblasti Easy-to-read, podporou inovačního managementu ve státní i územní správě
a překladem Společného hodnotícího rámce CAF 2020.
Členové Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy k 31. 12. 2020
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Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra, předseda řídicího výboru, člen
Rady vlády pro veřejnou správu

Mgr. Šárka Janáč Kochmanová

Ministerstvo vnitra

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra

Ing. Marek Fujdiak

Svaz měst a obcí

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

MVDr. Pavel Michalica

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Ing. Mgr. Jan Sedláček

Sdružení místních samospráv

Ing. Jaroslav Folprecht

Asociace krajů České republiky

Ing. arch. Jan Florian

Spolek pro obnovu venkova

JUDr. Luděk Holubec

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Veronika Paulová

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Soňa Mačejová

Úřad vlády České republiky

Mgr. Martin Kopeček

Ministerstvo financí

Ing. arch. Marie Petrová

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Petr Švec

Národní síť zdravých měst

Mgr. Iva Mittner Hejtmánková

Ministerstvo vnitra

Mgr. Jana Jirků

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Jiří Kárník

Ministerstvo vnitra

Mgr. Lucie Paličková

Ministerstvo vnitra

Bez hlasovacího práva
JUDr. Petr Fejtek

Ministerstvo vnitra

Organizační zajištění Řídicího výboru
Mgr. Renata Hůrková

Ministerstvo vnitra
tel.: 974 816 598, 739 608 493
e-mail: renata.hurkova@mvcr.cz
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Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území (dále jen „Řídicí výbor
pro optimalizaci“) byl zřízen dle Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů
strategického cíle 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. Řídicí výbor
pro optimalizaci má 20 členů, z toho 16 členů s právem hlasovat.
Řídicí výbor pro optimalizaci se v roce 2020 vzhledem k epidemickým omezením sešel
jedenkrát prezenčně a dvakrát bylo hlasováno per rollam. Předmětem činnosti Řídicího výboru
pro optimalizaci bylo zejména plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014–2020 a implementačního plánu strategického cíle 2 – Revize a optimalizace
výkonu veřejné správy v území. Řídicí výbor pro optimalizaci dále projednal Výroční zprávu
o stavu veřejné správy v ČR v roce 2019, Třetí evaluační zprávu ke Strategickému rámci rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014–2020 a aktualizaci registru rizik implementačního plánu 2.
Dále se řídicí výbor pro optimalizaci zabýval příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci
meziobecní spolupráce, metodikou stanovení režijních nákladů na výkon státní správy,
zavedení výkonového financování pro agendu živnostenského podnikání, projektem SMART
Česko, který je příspěvkem projektu Strategický rámec SMO v oblasti Smart City k rozvoji
inovativních řešení v ČR, či aktivitami odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy: InfoKampaň k zákonu o územně správním členění státu, webová aplikace k příspěvku
na výkon státní správy pro obce, aplikace k příspěvku na přenesenou působnost.

Členové Řídicího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území k 31. 12. 2020
Mgr. Pavel Drahovzal

Svaz měst a obcí ČR, předseda řídicího výboru, člen
Rady vlády pro veřejnou správu

Mgr. Tomáš Ryšánek

Klub starostů a primátorů ČSSD

Ing. Dan Jiránek

Svaz měst a obcí

Ing. Věra Kovářová

Parlament ČR PSP

Ing. Pavel Školník

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Mgr. Tomáš Chmela

Sdružení místních samospráv

Mgr. René Havlík

Asociace krajů ČR

Jaroslav Havel

Spolek pro obnovu venkova

Bc. Ľudmila Vitíková

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Martin Kolmistr

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Ing. Tomáš Severa

Ministerstvo financí

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ing. Mgr. David Bohadlo

Společnost pro rozvoj veřejné správy

Radomír Pavlíček

Dobrovolné svazky obcí - DSO Tišnovsko

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Mgr. Radek Bližňák

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2020

Bez hlasovacího práva
Ing. Marcela Česáková, MPA

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger

Ministerstvo vnitra

Mgr. Rudolf Rys

Ministerstvo vnitra

JUDr. Adam Furek

Ministerstvo vnitra

Organizační zajištění Řídicího výboru
Bc. Kristýna Vaníčková

Ministerstvo vnitra
tel.: 974 887 514, 703 193 690
e-mail: kristyna.vanickova@mvcr.cz

Řídicí výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
Řídicí výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě (dále jen „Řídicí výbor pro lidské zdroje“) je
zřízen na základě Statutu Rady vlády pro veřejnou správu k plnění úkolů vyplývajících
ze strategického cíle 4 – Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Řídicí
výbor pro lidské zdroje má aktuálně 17 členů, z toho 15 členů s právem hlasovat.
Předmětem činnosti Řídicího výboru pro lidské zdroje bylo rovněž i v roce 2020 plnění
implementačního plánu pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě a jeho specifických cílů 4.1 až 4.4 za využití kooperace gestorů daných
specifických cílů. V této souvislosti se Řídicí výbor pro lidské zdroje zaměřil především
na postupy plnění konkrétních opatření a dílčích aktivit vztahujících se k jednotlivým
specifickým cílům v rámci stanoveného harmonogramu, plnění opakujících se průběžných
aktivit, tvorbu studijních a metodických podkladů, či aktuální stav rozvoje řízení lidských
zdrojů v Policii ČR a realizaci jeho jednotlivých opatření. V návaznosti na realizaci konkrétních
opatření a dílčích aktivit byla rovněž v průběhu roku jako jeden z výstupů přijata Třetí evaluační
zpráva ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020.
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V neposlední řadě se Řídicí výbor pro lidské zdroje ve své činnosti zaměřil také na aktuální stav
implementace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a novou Koncepci rozvoje veřejné
správy – Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.
Z důvodu pandemie Covid – 19 se veškerá jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje konala
za využití on-line prostředků, přičemž přijetí konkrétních výstupů z uváděných aktivit
probíhalo per rollam.

Členové Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě k 31. 12. 2020
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Ing. Bohumila Budková

Ministerstvo vnitra, předseda Řídicího výboru, člen
Rady vlády pro veřejnou správu
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR,
místopředsedkyně Řídicího výboru

JUDr. Ivana Křečková

Asociace krajů ČR

Mgr. Oldřich Němec

Svaz měst a obcí ČR

Jana Gerešová

Spolek pro obnovu venkova

Bc. Ondřej Štach

Sdružení místních samospráv

Mgr. Radek Procházka

Úřad pro ochranu osobních údajů

JUDr. Pavel Dvořák

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Martin Kopeček

Ministerstvo financí

Ing. František Doležal

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Václav Sýkora

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Ing. Vlasta Váchová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

plk. Ing. Michal Bureš

Policejní prezidium ČR

pplk. Cyril Štampach

Policejní prezidium ČR

PhDr. Dana Nekardová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Alena Prejzová

Ministerstvo vnitra

Mgr. Veronika Bednářová

Ministerstvo vnitra
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Organizační zajištění Řídicího výboru
Mgr. et Mgr. Jana Drábová

Ministerstvo vnitra, tajemnice Řídicího výboru
E-mail: jana.drabova@mvcr.cz
Tel: 974 818 222

Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti
Rada vlády pro veřejnou správu je propojena s Radou vlády pro informační společnost (dále
také „RVIS“), a to prostřednictvím Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě (dále jen „Společný řídicí výbor“), jehož předsedou
je ředitel odboru eGovernmentu Ing. Roman Vrba. Společný řídicí výbor má k závěru roku 2020
celkem 24 členů na úrovni odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií
a veřejné správy.
Společný řídicí výbor je zřízen za účelem předávání informací mezi RVIS a RVVS. Současně
zajišťuje spolupráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných Strategickým rámcem rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014–2020. Průběžně dohlíží a řídí realizaci strategického cíle
č. 3, projednává výstupy opatření/aktivit a předkládá je ke schválení RVIS, průběžně kontroluje
plnění postupu prací (včetně kontroly plnění harmonogramu a čerpání rozpočtu), schvaluje
registr rizik, postupy řízení rizik a jejich změnu, projednává a schvaluje opatření ke snížení
významnosti rizik a opatření při výskytu rizik. Dále schvaluje pravidelnou zprávu o řízení rizik.
Společný řídicí výbor se řídí Statutem, který byl schválen RVVS dne 20. listopadu 2015 a RVIS
dne 11. prosince 2015.
Ve sledovaném období se Společný řídicí výbor vzhledem k epidemiologické situaci nesešel.
Členové byli průběžně informováni o činnosti Rady vlády pro informační společnost
a o programu Digitální Česko, zejména o implementačních plánech programu. Dále byl členům
předložen ke schválení půlroční monitoring stavu projektů implementačního plánu č. 3
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, a to v lednu 2020
za období do 31. prosince 2019 a v srpnu 2020 za období do 30. června 2020. Členové také
schválili hlasováním per-rollam Evaluační zprávu ke Strategickému rámci rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014-2020, jejíž součástí je vyhodnocení strategického cíle 3: Zvýšení
dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu.
Evaluační zpráva byla vzata Vládou ČR na vědomí usnesením č. 699/2020.

Členové Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti
k 31. 12. 2020
Ing. Roman Vrba

Ministerstvo vnitra, předseda Řídicího výboru,
tajemník Rady vlády pro informační společnost

Ing. Štěpánka Cvejnová

Ministerstvo vnitra
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Ing. Jan Koudelka

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Miloslav Marčan

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Michal Kopecký

MČ Praha 2

JUDr. Zdeněk Němec

Ministerstvo vnitra

Mgr. Stanislav Pšenička

Ministerstvo vnitra

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

VŠE Praha

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

VŠE Praha

Mgr. Jiří Šafránek

Asociace krajů ČR

Ing. Eliška Pečenková

Asociace krajů ČR

Ing. Alena Kochová

Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Martin Zeman, DMS

Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Andrea Barešová

Česká pošta, s. p.

Ing. Roman Sekanina

Ministerstvo obrany

Ing. Mgr. David Sláma

Ministerstvo vnitra

Ing. Ondřej Felix, CSc.

Ministerstvo vnitra

Mgr. Bohdan Urban

Ministerstvo vnitra

Ing. Marek Beneš

Ministerstvo vnitra

Viktor Janáček

Ministerstvo financí

Ing. Petr Kuchař

Ministerstvo vnitra

Ing. Mgr. Andrea Balažková

Ministerstvo vnitra

PhDr. Radek Muška

Státní tiskárna cenin, s.p.

2020

Organizační zajištění Společného řídicího výboru
Ing. Jolana Pastyříková

Ministerstvo vnitra, tajemnice Společného řídicího
výboru
E-mail: jolana.pastyrikova@mvcr.cz
Tel: 974 816 613
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Výstupy
Internetová prezentace
Internetové stránky Rady
Internetové stránky Rady jsou umístěny na webové adrese Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.
Obsahují dokumenty s informacemi pro odbornou i laickou veřejnost související s činností
Rady, zejména složení Rady a zápisy z jednotlivých zasedání.
Další dokumenty související s činností Rady, zejména Strategický rámec, Implementační plány,
usnesení vlády apod., jsou na drese:
http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx.
Odkazy na vybrané projednané materiály
 Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akční plán na léta 2021–2023
ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030:
https://www.mvcr.cz/clanek/koncepce-klientsky-orientovana-verejna-sprava-2030.aspx
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Třetí evaluační zpráva ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 20142020:
https://www.mvcr.cz/soubor/treti-evaluacni-zprava-k-plneni-strategickeho-ramcerozvoje-verejne-spravy-ceske-republiky-pro-obdobi-2014-2020.aspx
Příspěvek na výkon státní správy na rok 2020 – Příručka pro obce:
https://www.mvcr.cz/ViewFile.aspx?docid=22229653
Příspěvek na výkon státní správy – webová aplikace
https://www.prispevekobce.cz/
Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti 2020:
https://www.mvcr.cz/soubor/metodika-stanoveni-nakladu-na-vykon-statni-spravy-vprenesene-pusobnosti.aspx
Meziobecní spolupráce – příklady dobré praxe:
https://www.mvcr.cz/soubor/metodika-meziobecni-spoluprace-v-cr-priklady-dobrepraxe-a-doporuceni-pro-realizaci-meziobecni-spoluprace.aspx
Analýza stárnutí zaměstnanců veřejné správy 2020:
https://www.mvcr.cz/soubor/analyza-starnuti-zamestnancu-verejne-spravy-2020pdf.aspx
Easy-to-Read: Příručka pro rodiče:
https://www.mvcr.cz/soubor/easy-to-read-prirucka-pro-rodice-cekam-dite-narodilo-semi-dite-co-mam-vyridit.aspx
Příručka Úřad 21. století:
https://www.mvcr.cz/soubor/urad-21-stoleti-vize-a-soucasne-trendy.aspx
Mapový portál MV:
https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/
Výroční zpráva o stavu veřejné správy v ČR v roce 2019:
https://www.mvcr.cz/soubor/vyrocni-zprava-o-stavu-vs-2019-pdf



Výroční zpráva Rady vlády pro veřejnou správu za rok 2019:
https://www.mvcr.cz/soubor/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-verejnou-spravu-za-rok2019.aspx

Mezinárodní spolupráce
Rada vlády pro veřejnou správu nespolupracuje na mezinárodní úrovni.
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Výdaje v Kč za sledované období
Úkoly sekretariátu Rady byly zajišťovány pracovníky odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy MV. Drobné výdaje na administrativu a občerstvení pokryl
rozpočet Ministerstva vnitra.

Výhled činností do roku 2021
Na 1. pololetí roku 2021 jsou naplánována 3 zasedání Rady vlády pro veřejnou správu. Tato
zasedání se uskuteční ve dnech 19. února 2021, 23. dubna 2021 a 18. června 2021.

Rada v roce 2021 předpokládá realizaci následujících činností:
• projednávání témat k jednotlivým specifickým cílům Strategického rámce
• projednávání koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a jejích akčních
plánů
• zpracování výroční zprávy o stavu veřejné správy v České republice v roce 2020
• stanoviska k zákonům zasahujícím do kompetencí ve veřejné správě
• řešení aktuálních otázek týkajících se veřejné správy

Závěr
Rada, zřízená jako odborný poradní orgán vlády pro oblast rozvoje, organizace a působnosti
veřejné správy, přispívá významnou měrou k realizaci Strategického rámce, koordinaci
projektů realizovaných dle Strategického rámce a k naplňování obsahu jeho Implementačních
plánů. Rada dále ve své činnosti projednává koncepční otázky rozvoje, organizace
a působnosti veřejné správy tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních
a národních projektů, projektů financovaných či kofinancovaných z jiných než národních
zdrojů a zabývá se dalšími činnostmi, procesy a metodami v oblasti veřejné správy. Ve své
činnosti bude Rada i nadále sledovat oblast úkolů, k nimž byla zřízena. Jedná se o navazující
období se zaměřením zejména na koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a její
akční plány, dále se jedná o zaštiťování dohledu nad zpracováním zadaných analýz
a konkrétních projektů. Rada se bude svojí činností též podílet na legislativních změnách
ve vazbě na problematiku přenesené působnosti a organizace veřejné správy.

Rada vlády pro veřejnou správu
Sekretariát Rady vlády pro veřejnou správu
Ministerstvo vnitra
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nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
www.mvcr.cz
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