Zápis č. 11
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 03. 09. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídicího výboru: 18
Počet přítomných členů Řídicího výboru (včetně zastupujících): 10

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 přiblížil přítomným program jednání.
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:
- překlopení státních zaměstnanců k 1. 7. 2015,
- podávání žádostí řadových zaměstnanců o zařazení do služebního poměru,
- přípravu a realizaci skládání služebních slibů,
- výběrová řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených,
- přípravu obsazování volných služebních míst,
- přípravu a realizaci úřednické zkoušky,
- uvádění Informačního systému o státní službě do provozu,
- úkoly realizované sekcí pro státní službu dle dikce zákona o státní službě jako
přípravu služebních předpisů, metodických pokynů a stanovisek k přechodu
zaměstnanců do státní služby.
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4. Výběrová řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených
4. Mgr. Iva Hřebíková, personální ředitelka sekce pro státní službu, informovala o aktuálním
stavu výběrových řízení dle zákona o státní službě týkajících se obsazení volných služebních
míst státních zaměstnanců a přesoutěžení služebních míst představených. V této souvislosti
uvedla aktuální stav vyhlášených výběrových řízení, kdy je vyhlášeno asi 10 % z celkového
počtu, která mají být vyhlášena.
Uvedla podmínky k přihlášení do takovéhoto výběrového řízení, principy, na nichž jsou
výběrová řízení postavena, požadavky, které mohou být v rámci výběrového řízení
stanoveny na daná služební místa, postup při realizaci výběrového řízení, kdy zmínila
jednotlivé fáze tohoto postupu jako například jeho vyhlášení služebním orgánem, lhůty pro
podání žádostí, způsob jejich podávání či průběh samotného pohovoru.
5. Úřednická zkouška
5. JUDr. Andrea Fáberová, ředitelka odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní
službě, následně vystoupila k tématu úřednické zkoušky. V rámci této informace se vyjádřila
k obecné a zvláštní části úřednické zkoušky, které stanovuje zákon o státní službě,
k osvědčení o úřednické zkoušce či ke způsobu ustavování zkušební komise. Rovněž
přiblížila informace týkající se realizace prvního termínu úřednické zkoušky, přípravy
zkušebních otázek, doporučené literatury, vymezení právního rámce, v rámci něhož se
mohou zkušební otázky pohybovat či v této souvislosti rolí Informačního systému o státní
službě. Dále se zabývala pravidly vzdělávání státních zaměstnanců ve vztahu k úřednické
zkoušce.
6. Analýza personálních procesů ve správních úřadech dle Implementačního plánu
specifického cíle 4
Ing. Hana Truncová, ze sekce pro státní službu, přiblížila přítomným členům ŘV aktuální
stav zpracování Analýzy personálních procesů ve správních úřadech dle Implementačního
plánu Specifického cíle 4 Strategického rámce rozvoje veřejné správy, jejíž finální verze bude
předána Radě vlády pro veřejnou správu pro schválení na jejím jednání dne 25. 9. 2015.
V rámci svého vystoupení shrnula získané informace od jednotlivých služebních úřadů a
poděkovala všem spolupracujícím za zaslaná data.
Úkol č. 1: Členům ŘV bude finální verze Analýzy personálních procesů ve správních
úřadech zaslána do 11. 9. 2015. Ti mohou následně zaslat své připomínky/vyjádření
k tomuto materiálu do 18. 9. 2015 na e-mailovou adresu: hana.truncova@mvcr.cz.
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7. Různé
V bodu různé byly projednávány dotazy z pléna přítomných členů ŘV týkající se například
kárného provinění státních zaměstnanců, možnostmi slaďování pracovního a osobního
života za pomocí home office či závazností usnesení vlády o vzdělávání státních
zaměstnanců v pracovním poměru v postavení k § 11 odst. 4 zákona o státní službě.
8. Závěr
Předseda ŘV se poté vyjádřil k termínu příštího jednání ŘV.

Příští jednání se bude konat 05. 11. 2015 od 14.00 hodin.

Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za účast.

Zápis bude v el. 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 11. 09. 2015

3

