Zápis č. 14
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 07. 04. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídicího výboru: 18
Počet přítomných členů Řídicího výboru (včetně zastupujících) s hlasovacím právem: 11

Průběh jednání
1. Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil předseda Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě (dále jen „ŘV“)
RNDr. Josef Postránecký (dále jen „předseda ŘV“). Předseda ŘV přivítal přítomné členy ŘV,
přiblížil jim program jednání a informoval o usnášeníschopnosti ŘV.
2. Projednání a schválení programu Řídicího výboru
Předseda ŘV vyzval členy ŘV k vyjádření se k předloženému programu jednání ŘV.
K předloženému programu nebyly vysloveny připomínky, ani návrhy na doplnění a návrh
programu jednání byl přijat.
3. Informace k aktuálnímu stavu implementace zákona o státní službě
Předseda ŘV informoval přítomné členy ŘV o aktuálním stavu implementace zákona o státní
službě. V rámci této informace zmínil:
- oblast legislativy a v této souvislosti účinnou novelu zákona o státní službě týkající
se zahraniční služby a aktuální stav možné novely zákona o státní službě
související s iniciativou Senátu PČR a návrhu senátora Oberfalzera týkající se změny
§ 201 zákona o státní službě a možnosti získání určitého počtu let k doplnění
vzdělání,
- první zkušenosti s implementací zákona o státní službě ze strany státních tajemníků
a v této návaznosti změnu přijímání státních zaměstnanců a diskutovanou novelu
k započítávání praxe a stanovení platového stupně ve vazbě na povinnost složit
úřednickou zkoušku či dokládání zdravotní způsobilosti před nástupem do státní
služby,
- vlastní naplňování zákona o státní službě a proběhnuvší 1. služební hodnocení,
- výběrová řízení v rámci tzv. rekonkurzů na služební místa ředitelů odborů
a vedoucích oddělení, kdy tato výběrová řízení musí být vyhlášena do 30. 6. 2016
a tato výběrová řízení se zpravidla dokončí do 30. 6. 2017,
- zvyšující se zájem o státní službu.
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4. Informace o realizaci a postupu prací na projektovém záměru Podpora
profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
úvodem přiblížila přítomným členům ŘV informace o sloučení projektů Profesionalizace
státní služby a Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, které byly spojeny
pod projekt Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy. Následně
informovala o jeho aktuálním stavu, kdy prošel 1. kolem schvalování na MV, poté bude
následovat jeho schvalování na Koordinačním výboru MV a následné podání projektové
žádosti schválení projektu MPSV. Projekt by měl trvat do konce roku 2021.
Následně představila základní aktivity projektu, mezi které se řadí: vyhodnocení účinnosti
zákona o státní službě a zpracování podkladů pro jeho novelizaci, zpracování podkladů pro
další rozvoj státní služby, resp. koncepci rozvoje státní služby, podpora systemizace
a organizace státní služby, podpora procesu vzdělávání a úřednické zkoušky ve správních
úřadech, podpora zavádění metod kvality ve služebních úřadech, průběžná podpora
implementace zákona o státní službě či realizace vzdělávání v oblasti státní služby.
Dále informovala o stěžejních bodech jednotlivých aktivit. Z nichž zmínila zejména: analýzu
potřeb služebních úřadů, analýzu stěžejních institutů služebního poměru ve vybraných
zemích EU, vyhodnocení účinnosti pravidel organizace služebních úřadů, vyhodnocení
praxe při určování oborů služby, podporu oceňování služebních úřadů za kvalitu,
vyhodnocení implementace metodiky zavádění řízení kvality na služebních úřadech, která
bude probíhat po celou dobu projektu či realizaci konferencí a odborných seminářů
k zajištění vzdělávání v oblasti státní služby nebo ke zvýšení informovanosti veřejnosti
o státní službě.
5. Různé
Ing. Štěpánka Cvejnová informovala přítomné členy ŘV o aktualizaci Strategického rámce
rozvoje veřejné správy a o jeho rozšíření o specifický cíl 4.3, které bude zaměřeno na
vzdělávání v územní veřejné správě a cíleno na územní samosprávné celky. Informovala
o možnosti podat návrh na aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy i v jiných
oblastech vztahujících se k rozvoji lidských zdrojů ve veřejné správě.
Úkol č. 1: Členové ŘV se mohou se svými návrhy, podklady a podněty k představené
problematice aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy v oblastech
rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě vyjádřit do 31. května 2016 na e-mailovou
adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
Úkol č. 2: Členům ŘV bude návrh na aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné
správy včetně obsahu nového Specifického cíle 4. 3 zaslán ve spolupráci s odborem
veřejné správy, dozoru a kontroly k projednání na červnovém zasedání ŘV.
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V bodu různé byly dále projednávány dotazy z pléna přítomných členů ŘV týkající se
například zmiňované novely zákona o státní službě a stanovení výjimek ze vzdělání pro státní
zaměstnance, možnosti novelizace zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, či termínu příštího jednání.
6. Závěr

Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za aktivní účast na jednání a avizoval termín
příštího jednání.

Příští jednání se bude konat 16. 6. 2016 od 14,00 hodin v budově Centrotex.

Zápis bude v elektronické verzi rozeslán všem členům Řídicího výboru.
Zpracovala: Mgr. et Mgr. Jana Drábová, tajemnice Řídicího výboru
Schválil: RNDr. Josef Postránecký, předseda Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě

Dne 12. 04. 2016
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