Zápis č. 10
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 21. 05. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídicího výboru: 20
Počet přítomných členů Řídicího výboru (včetně zastupujících): 9

Průběh jednání
1. Prezence a zahájení jednání
1. 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
a informoval o aktuálních změnách ve složení členské základny Řídicího výboru pro lidské
zdroje ve veřejné správě, která proběhla od posledního jednání.
Předseda ŘV dále přiblížil přítomným program jednání, který doplnil o kontrolu zápisu
a splnění úkolů z předchozího jednání ŘV.
2. Projednání a schválení programu Řídicího výboru
2. Předseda ŘV vyzval členy ŘV k vyjádření se k předloženému programu jednání ŘV.
K předloženému programu nebyly vysloveny připomínky a návrh programu jednání byl
schválen.
3. Informace k aktuálnímu stavu implementace zákona o státní službě
3. Předseda ŘV informoval přítomné členy ŘV o aktuálním stavu implementace zákona o státní
službě. V rámci této informace zmínil:
Jmenování státních tajemníků a průběh výběrových řízení, která tomuto jmenování
předcházela či současný předpoklad ukončení opakujících se výběrových řízení.
Přípravu právních předpisů, kdy zmínil vládou schválené nařízení o pravidlech
organizace služebních úřadů a nařízení vlády o oborech státní služby. Rovněž
se vyjádřil k současnému stavu 4 předložených návrhů nařízení, které budou
v následujícím týdnu projednány komisí LRV a pravděpodobně začátkem června
dojde k projednání těchto návrhů vládou. Jako nejdůležitější z těchto návrhů zmínil
nařízení vlády o služebním hodnocení, které je spojené s otázkou odměňování
a vazbou na stanovení osobního příplatku.
Rovněž zmínil proces dokončování vypořádání připomínek vztahujících se k návrhům
nařízení vlády o ochraně oznamovatelů protiprávních jednání a vyhlášce k úřednické
zkoušce.
1

-

Systemizaci – a její předložení vládě s minimálním počtem rozporů.
Přípravu metodiky k úřednické zkoušce.
Přípravu metodiky pro výběrová řízení dle dikce zákona o státní službě. V této
souvislosti zmínil přípravu či probíhající výběrová řízení na obsazování uvolněných
postů vedoucích služebních úřadů a nutnost přípravy a realizace obsazování
uvolněných služebních míst či přesoutěžení u služebních míst představených.

4. Aktualizace Implementačního plánu k SC 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě – projednání návrhů
4. Ing. Truncová ze sekce pro státní službu přiblížila projektové záměry diskutované
na předcházejících jednáních ŘV a podala informaci o jejich vývoji a aktualizaci
Implementačního plánu k SC 4 - Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.
V této souvislosti zmínila 2 projekty, které se vážou na SC 4 – SC 4. 1 Profesionalizace
a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, který bude spuštěn v roce 2016 a projekt
Vzdělávání v podmínkách zákona o státní službě, který bude spuštěn v roce 2015. Na Ing.
Truncovou reagovala Ing. Janíčková z MF ohledně zpracování analýzy k tomuto projektu.
Následně Ing. Truncová informovala o vnitroresortním připomínkovém řízení a termínu pro
zaslání připomínek do 25. 5. 2015.
Úkol č. 1: Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k představeným materiálům do 25. 5. 2015
na e-mailovou adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
5. Vyhodnocení podkladů
ke strategickému cíli 4

pro

zpracování

analýz

dle

Implementačních

plánů

5. Ing. Truncová ze sekce pro státní službu podala informaci o zpracovaných analýzách
a stavu vyhodnocení podkladů pro zpracování analýz dle Implementačních plánů
ke strategickému cíli 4. Zmínila aktuální situaci k vypracování podkladové analýzy a v této
souvislosti informovala o připomínkách, které byly obdrženy od MF a následně zapracovány.
Předseda ŘV doplnil informace k danému bodu jednání o nutnost změny termínu zaslání
požadovaných informací do 10. 7. 2015.
Úkol č. 2: Členům ŘV budou zaslány podklady ke zpracování analýz dle Implementačních plánů
ke strategickému cíli 4 do 05. 06. 2015.
Úkol č. 3: Členové ŘV zašlou požadované informace k uvedenému podkladu do 10. 7. 2015 na
e-mailovou adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
6. Organizační záležitosti a různé
6. Předseda ŘV sdělil přítomným členům ŘV návrh ze strany MPSV na rozšíření členské
základny ŘV o všechny orgány státní správy a vyzval přítomné členy k vyjádření k dané
otázce. Kolektivně byl současný stav a úprava členské základny ŘV vyhodnocena jako
reprezentativní
a
dostatečná
a
její
případné
rozšíření
jako
neúčelné.
Dále se předseda ŘV vyjádřil k přípravě a přijetí vlastního Statutu Řídicího výboru pro lidské
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zdroje ve veřejné správě a Jednacího řádu Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné
správě, které budou schváleny na příštím jednání RVVS.
Předseda ŘV se poté v bodu Různé vyjádřil k termínu příštího jednání ŘV.
Příští jednání se bude konat dne 21. 7. 2015 od 14.00 hodin
Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za účast.
7. Závěr
1. Členové ŘV zašlou své připomínky k předanému podkladu týkající se 4. bodu jednání
ŘV - Aktualizace Implementačního plánu k SC 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě – projednání návrhů do 25. 5. 2015 na e-mailovou adresu:
jana.drabova@mvcr.cz.

2. Členům ŘV budou zaslány podklady ke zpracování analýz týkající se 5. bodu jednání ŘV
Vyhodnocení podkladů pro zpracování analýz dle Implementačních plánů
ke strategickému cíli 4 do 05. 06. 2015.
Členové ŘV zašlou požadované informace k uvedenému podkladu do 10. 7. 2015 na
e-mailovou adresu: jana.drabova@mvcr.cz.

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

Dne 04. 06. 2015
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