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Úvodní slovo ředitele odboru
Vážení,
dostává se vám do rukou informační přehled činností odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR za rok 2018. V uplynulém roce se podařila celá řada aktivit. Výraznými
počiny byly příprava nového zákona o územně správním členění státu a tvorba koncepce rozvoje veřejné
správy pro období po roce 2020, jejímž jádrem je důraz na klientský přístup. Za zmínku určitě stojí také
posilování adresnosti příspěvku na výkon státní správy pro obce a zvyšování jeho celkového objemu.
Úspěchem je rovněž nový vzdělávací program Zastupitel v kurzu, který zastupitelům obcí nabízí profesionální rozšíření znalostí v problematice finančního řízení obcí. Pro nově zvolené zastupitele obcí jsme dále
připravili a vydali manuál Jsem zastupitel/ka. Rok 2018 byl celkově na akce bohatý. Opět se vydařila celostátní konference Moderní veřejná správa, soutěž Přívětivý úřad nebo série školení k GDPR ve veřejné
správě, která byla završena vlastní konferencí. Specifikem roku byla putovní výstava 100 let proměn hranic našich regionů, která se konala v rámci oslav výročí 100 let od vzniku Československa a kterou je možné navštívit v jednotlivých krajích po celý rok 2019.
Rok 2018 hodnotím z hlediska práce odboru pozitivně. Jedná se o práci celého kolektivu kvalitních zaměstnanců, kteří se nebojí práce a přicházejí se zajímavými nápady, za což jim patří velké poděkování.
Stejně jako dalším spolupracujícím odborům Ministerstva vnitra, partnerům z řad resortů či územních
partnerů. Bez této spolupráce by se tolik věcí nemuselo podařit. Do příštího roku přeji všem mnoho sil
a úspěchů ve zlepšování stavu české veřejné správy.

Ing. Mgr. David Sláma

PROJEKTOVÁ ČINNOST

ANALYTICKÁ ČINNOST

KONFERENCE MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

V odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy máme na starosti řízení projektů, kterými modernizujeme a zlepšujeme českou veřejnou správu. Cílem těchto projektů
spolufinancovaných z evropských fondů je analyzovat současný, často neuspokojivý, stav,
navrhnout konkrétní kroky ke zlepšení efektivity veřejné správy a celkově realizovat platný
Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR. Aktuálně
také připravujeme nové projekty spolufinancované
z Fondů EHP a Norska, které se zaměří na systém hodnocení výkonu veřejné správy a na využití big
data v otázce dostupnosti služeb.

Důsledně se věnujeme zpracování analytických podkladů, na jejichž výsledcích
stavíme optimální návrhy řešení. V roce
2018 jsme zpracovali mj. studii popisující,
do jaké míry stát hradí jednotlivým úřadům výkon přenesené působnosti, dále
analýzu k soutěživosti ve volbách do zastupitelstev obcí nebo analýzu kompetencí resortů ve vztahu k obcím.

V květnu 2018 jsme v Pardubicích pořádali
třetí ročník konference Moderní veřejná
správa. Bohatý program postihl nejrůznější oblasti od GDPR, přes legislativu
a budoucnost rozvoje veřejné správy, až
k eGovernmentu. Samozřejmostí byly také
příklady dobré praxe obecních a městských
úřadů. Součástí akce byl program již
13. Národní konference kvality ve veřejné
správě, v jejímž rámci byly předány Ceny
MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
Na konferenci vystoupilo 60 řečníků. Jako
speciální hosté se představili zástupci Ministerstva vnitra a bezpečnosti Korejské
republiky. Konference se jako již tradičně
účastnilo více než 300 osob.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Monitorujeme a aktivně se účastníme mezinárodních jednání o budoucnosti veřejné správy. Sledujeme nové trendy, chráníme české zájmy a rozvíjíme mezinárodní spolupráci
v klíčových oblastech veřejné správy. Zástupce odboru jste letos mohli potkat ve výborech
Rady Evropy a OECD nebo na jednáních Východního partnerství. Důležité bylo naše zapojení
do platformy Better Regulation Network, jejímž cílem je zlepšení regulace. V roce 2018 jsme
dále například zorganizovali přijetí rumunské či jihokorejské delegace. Své experty jsme
vyslali také na řadu dalších mezinárodních jednání.

MAPA
Mapa ukazuje příklady vypracovaných mapových podkladů odboru. Jde např. o znázornění
dostupnosti služeb veřejné správy, návrh optimalizace matričních úřadů nebo úpravy územně
správního členění státu.

HARMONIZACE ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ STÁTU

ZASTUPITEL V KURZU

Dosud nedořešená reforma veřejné správy s sebou nese nesoulad ve stávajících členěních
státu (např. nesladěné hranice obcí, okresů a krajů nebo existenci dvou krajských členění).
Po rozsáhlé analýze problematiky a po diskusích s partnery z území, státní správy
i odborné veřejnosti jsme proto přistoupili k přípravě nového zákona o územně správním
členění státu, který zmíněné obtíže odstraní. Zákon přinese přehlednější a efektivnější
jednotný systém členění. Náš věcný záměr zákona schválila vláda ČR v únoru 2018. Návrh
paragrafového znění zákona předložíme vládě do konce roku 2018.

Uspořádali jsme první ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu (2017/2018).
V něm zastupitelům obcí nabízíme moderní a praktické kurzy z oblasti finančního řízení
obcí. Mezi říjnem 2017 a červnem 2018 probíhaly celkem tři kurzy: 1) dotační management, 2) veřejné zakázky a 3) rozpočtové hospodaření obcí. Zastupitel v kurzu
spojuje výukovou formu e-learningu a prezenčních seminářů, které probíhaly v každém
krajském městě. Všechny tři kurzy absolvovalo celkem 234 zastupitelů a zastupitelek
obcí. K programu jsme vydali také studijní materiály.

ZMAPOVÁNÍ ČINNOSTI MATRIČNÍCH ÚŘADŮ

Pro období od ledna do června 2019 připravujeme druhý ročník, který je rozšířen
o kurz postavení zastupitelů v systému veřejné správy. Kurzy jsou zdarma a pro absolventy máme připraveny certifikáty.

Rok 2018 byl provázen naší snahou o zefektivnění výkonu matriční agendy. Analýza dat
poskytnutých samotnými matričními úřady ukázala enormní rozdíly ve vytíženosti jednotlivých úřadů, jímž neodpovídá nastavené financování výkonu této agendy. Proto jsme připravili několik variant řešení, které povedou k hospodárnějšímu nakládání s veřejnými
financemi. Návrhy budeme s partnery dále diskutovat a projednávat i v roce 2019.

MOBILNÍ DATA
Vizí odboru je dostupná veřejná správa při co nejvíce hospodárném nakládání s financemi
státu, respektive občanů. Naším aktuálním cílem proto je sesbírat dostatek dat pro nastavení optimální sítě úřadů poskytujících služby pro občany. Jako jeden z nejmodernějších
nástrojů vnímáme možnost využití anonymních dat o pohybu obyvatel poskytnutých mobilními operátory (tzv. big data). Díky nim budeme moci přesněji posoudit, kde se občané
přirozeně nejvíce pohybují a dle toho navrhnout rozmístění jednotlivých úřadů. V roce
2018 jsme připravili pilotní projekty pro Pardubický kraj či oblasti Turnovska a Semilska.
Také jsme začali s přípravou projektu spolufinancovaného z Norských fondů, jehož cílem je
pořídit data a vytvořit analytický podklad pro následnou optimalizaci.

Více informací na: www.zastupitelvkurzu.cz nebo na facebookové stránce projektu.

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD
V roce 2018 jsme uspořádali již třetí ročník motivační soutěže Přívětivý úřad (v kategoriích obcí II. a III. typu). V kategorii obcí s rozšířenou působností se účastnily dvě třetiny
měst. Nejúspěšnější byla města Liberec, Žďár nad Sázavou a Prostějov.
Soutěží chceme motivovat obecní a městské úřady k zavádění moderních a kvalitních
služeb pro občany. Dlouhodobý trend zvyšování zavádění hodnocených služeb nasvědčuje, že se tento cíl soutěži daří naplňovat.
Nedílnou součástí Přívětivého úřadu je také vydávání publikace příkladů dobré praxe.
Touto formou jsme za tři ročníky sesbírali a představili již více než 100 příkladů inovativních služeb a nástrojů zvyšování přívětivosti úřadu.

ŠKOLENÍ K GDPR
KONCEPCE KLIENTSKY ORIENTOVANÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2030
Koordinovaný rozvoj veřejné správy potřebuje ucelenou strategickou koncepci. Aktuálně
platná skončí v roce 2020. Proto jsme v roce 2018 začali připravovat novou koncepci
s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Zaměřujeme se v ní na popsání současných problémových oblastí a konkrétních návrhů jejich řešení. Aktuálně jsme dokončili
první část a pracujeme již na popsání návrhů řešení. Koncepce jako celek, tj. včetně prvního Akčního plánu jako prováděcího dokumentu, předložíme vládě ČR ke schválení
na podzim roku 2019.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
známé také pod anglickou zkratkou GDPR. S kolegy z dalších odborů Ministerstva vnitra jsme proto organizovali sérii školení pro pracovníky obecních úřadů a spisových
služeb. Celkem jsme společně proškolili 2500 osob. Ze školení jsme také pořídili videozáznamy, které zhlédly další tisíce osob. Vrcholem série školení, která jsme pořádali ve
všech krajských městech, byla celodenní konference GDPR ve veřejné správě, která
se konala v prostorách Národního archivu ČR v Praze.
Více informací na: www.mvcr.cz/gdpr

PUBLIKACE VYDANÉ V ROCE 2018
Veřejná správa v České republice v roce 2017
Výroční zpráva o stavu české veřejné správy za rok 2017 nabízí
souborný přehled o novinkách roku 2017, statistiky výkonu veřejné
správy a zprávu o postupu v eGovernmentu. Struktura je sestavena
dle systému měření a hodnocení veřejné správy.

Přívětivý úřad 2018 – příklady dobré
praxe

Sbírky příkladů dobré praxe vychází každý
rok při příležitosti konání soutěže
Přívětivý úřad (v kategoriích obcí
II. a III. typu).
Publikace představují příklady dobré
praxe měst a obcí, které vedly ke zvýšení
kvality a efektivity služeb poskytovaných
úřady občanům.

Ceny Ministerstva vnitra za inovaci
ve veřejné správě – vybrané příklady dobré praxe
Sbírka vybraných příkladů dobré praxe obcí a měst indikovaných
v rámci soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve
veřejné správě. Soutěž má za sebou již 12 ročníků.

Jsem zastupitel/ka
Přehledová publikace určená zejména novým zastupitelům obcí.
Cílem publikace je pomoci novým zastupitelům v orientaci
ve výkonu funkce zastupitele a ve správě obce. Obsahuje řadu
užitečných rad, informací a odkazů.

Katalog k výstavě 100 let proměn hranic našich regionů
V závěru roku vyšel katalog k výstavě 100 let proměn hranic našich
regionů, kterou připravilo Ministerstvo vnitra v rámci oslav Společné
století k výročí 100 let státnosti.
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