Zápis č. 12
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 05. 11. 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) s hlasovacím právem: 8

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 je o nedostatečném počtu pro usnášeníschopnost
ŘV. V této souvislosti také informoval o nutnosti projednání bodu č. 4 programu jednání ŘV
„per rollam“.
2. Projednání a schválení programu Řídicího výboru
Předseda ŘV vyzval formálně členy ŘV k vyjádření se k předloženému programu jednání ŘV.
K předloženému programu nebyly vysloveny připomínky a návrh programu jednání byl vzat
na vědomí.
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:
- aktuální situaci převodu řadových státních zaměstnanců do služebního poměru,
z nichž 2/3 jsou již převedeny; přičemž zákon jednoznačně stanovuje limit pro
realizaci převodu do 31. 12. 2015,
- probíhající výběrová řízení na obsazení služebních míst představených – tzv.
„přesoutěžení“,
- probíhající výběrová řízení na obsazení volných služebních míst řadových státních
zaměstnanců,
- zahájení realizace úřednické zkoušky, kdy v současné době probíhá obecná i zvláštní
část úřednické zkoušky v gesci jednotlivých příslušných úřadů, jsou stanoveny
termíny pro přihlašování a hlásí se zájemci, jak z řad státních zaměstnanců, tak tzv.
z řad „občanů“,
- přípravu dalších prováděcích předpisů, služebních předpisů, metodických pokynů
a stanovisek k implementaci zákona o státní službě,
1

-

připravovanou novelu zákona o státní službě – týkající se například otázky
zahraniční služby,
jednání s Evropskou komisí, které proběhlo dne 15. 10. 2015, kdy Evropská komise
vyjádřila spokojenost s implementací zákona o státní službě a požadavků, ke kterým
se ČR zavázala v Dohodě o partnerství.

4. Zpráva o postupu prací na plnění Implementačního plánu pro Strategický cíl 4 a
Zpráva o zhodnocení rizik pro Strategický cíl 4
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
stručně informovala o zprávě, která monitoruje dosavadní plnění Implementačního plánu 4
Strategického rámce rozvoje veřejné správy. Tento Implementační plán souvisí s přípravou
právních předpisů, služebních předpisů, systemizací, vzděláváním, přípravou Informačního
systému o státní službě či o Analýze personálních procesů ve správních úřadech. Zpráva
monitoruje stav k 1. 9. 2015 vzhledem ke sjednocení data zpracování zpráv u ostatních
řídicích výborů.
Zároveň představila Registr rizik Implementačního plánu 4.
Zpráva a Registr rizik byly vzaty na vědomí a následně o těchto dokumentech bude členy ŘV
hlasováno „per rollam“ v termínu do středy 11. 11. 2015.
Úkol: Členům ŘV bude Zpráva o postupu prací na plnění Implementačního plánu pro
Strategický cíl 4 a aktualizovaný Registr rizik pro Strategický cíl 4 zaslána do 6. 11. 2015. Ti
o ní budou následně hlasovat „per rollam“ na e-mailovou adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
4. Projekt Profesionalizace státní služby
Ing. Hana Truncová, z kanceláře náměstka MV pro státní službu, přiblížila přítomným členům
ŘV návrh projektového záměru „Profesionalizace státní služby“ a návrh řídící struktury
tohoto projektu, který podporuje realizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy,
Specifického cíle 4 a který bude financován z Operačního programu Zaměstnanost. Rovněž
v této souvislosti představila klíčové aktivity projektu, jeho předpokládaný harmonogram
a cílové indikátory.
Informace o realizaci a postupu prací na projektovém záměru „Profesionalizace státní
služby“, včetně složení týmu a zapojení institucí bude zařazena i na dalších jednáních ŘV.
5. Projekt Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
představila připravovaný projekt, který vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné
správy, Specifického cíle 1. 3. Rozšíření metod kvality ve veřejné správě a je rovněž zařazen
do výzvy č. 19. V této souvislosti vysvětlila jeho rozdělení úkolů za realizaci Specifického cíle
1.3 mezi sekci pro státní službu a odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Současně představila jednotlivé kroky projektu zahrnující – zpracování analýzy současného
stavu, zpracování metodiky zavádění kvality ve služebních úřadech, metodického
doporučení pro vzdělávání v dané oblasti, přípravu návrhu usnesení vlády/služebního
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předpisu k navržené metodice, pilotní aplikaci metodiky od dubna 2018 na dvou služebních
úřadech a následnou realizaci projektů zavádění metod/standardů kvality na všech
služebních úřadech.
6. Různé
V bodu různé byly projednávány dotazy z pléna přítomných členů ŘV týkající se například
výsledného hodnocení zaměstnanců a zpracování jednotného formuláře pro toto hodnocení,
úprava členské základny ze strany MMR či termín příštího jednání.
7. Závěr
Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za celoroční aktivní účast na jednáních ŘV a za
participaci na plnění úkolů.

Příští jednání se bude konat v lednu příštího roku. Konkrétní termín bude upřesněn.

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 24. 11. 2015

3

