Zápis č. 13
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 17.09.2015

Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru:

16

Počet přítomných členů řídícího výboru: 10 a 2 náhradníci
Počet k přijetí usnesení: 7

Průběh jednání

1) Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil předseda Řídícího výboru pro optimalizaci veřejné správy v území (dále jen „ŘV“)
Mgr. Pavel Drahovzal.
Předseda řídícího výboru přivítal přítomné hosty a konstatoval, že z 16 členů Řídícího výboru pro
optimalizaci je přítomno 10 členů a 2 náhradníci, tedy řídící výbor je usnášeníschopný. Přivítal
přítomného Ing. Bc. Tomáše Pösla, z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který byl pozván jako
host k bodu 4 návrh novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

2) Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV
Předseda ŘV navrhl tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence, zahájení jednání
Projednání a schválení návrhu programu Řídícího výboru
Informace o jmenování nových členů Řídícího výboru
Návrh novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve věci odměňování zastupitelů
Informace z Rady vlády pro veřejnou správu
Informace o rušení pracovišť finančních úřadů
Harmonogramy výzev operačních programů pro programové období 2014 - 2020
Organizační záležitosti a různé
Závěr

1

Navržený program byl spolu s ostatními podklady rozeslán členům ŘV pro optimalizaci v předstihu.
Příloha č. 1:

Program jednání

Předseda, Mgr. Pavel Drahovzal se dotázal přítomných členů, zdali souhlasí s navrženým programem.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl ani připomínky, ani návrhy na rozšíření, nechal o programu
hlasovat.

Usnesení 1/13: ŘV pro optimalizaci schvaluje program zasedání podle předloženého návrhu
programu
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato

3) Informace o jmenování nových členů ŘV
Do ŘV byl nově jmenován Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger za Klub starostů a primátorů ČSSD místo
pana Mgr. Petra Vaňka, počet členů ŘV se tím tedy nemění.
Usnesení 2/13: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informaci o jmenování nového člena

4) Návrh novely zákona 128/2000 Sb., o obcích ve věci odměňování zastupitelů
K tématu měl prezentaci pan Ing. Tomáš Pösl, vedoucí oddělení kontroly, zástupce ředitele Odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly, který představil aktuální změnu nové koncepce odměňování.
Materiál je návrhem koncepce nové právní úpravy odměňování členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, která by nedostatky stávajícího systému eliminovala a která by byla
jednodušší, pružnější, ale současně průhlednější a ve vztahu k rozpočtům jednotlivých územních
samosprávných celků odpovědnější. V době konání ŘV byl materiál ve vnitroresortním
připomínkovém řízení.
Na této koncepci pracovala skupina složená ze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva práce a
sociálních věcí, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv a zástupce hlavního města Praha. Jejím
cílem mělo být sjednotit systém odměn tak, aby byly stejné pro obce, města i kraje. Vrací se v ní i
institut mimořádné odměny, která je však omezená horní hranicí dvou odměn za rok.
Po prezentaci se rozvinula diskuse nad tématem, zejm. ohledně odchodného, jeho výše, má-li se
vyplácet jednorázově nebo ve splátkách, při ztrátě mandátu, nebo vzdání se funkce během funkčního
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období. Otázkou je též, jak se bude stanovovat odchodné pro starostu, kterého zastupitelstvo odvolá.
Dále se řešila neslučitelnost uvolněných funkcí, což může být chápáno jako omezení práva voliče.
Ředitel OSR shrnul, že zákon byl ve vnitroresortním připomínkovém řízení, kde k němu měly z MV
připomínky pouze dva útvary. Teď bude po technické korekci odborem legislativy Ministerstva vnitra
rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení, kde se jednotlivé resorty budou moci vyjádřit. ŘV
se stane dalším připomínkovým místem, členové mohou uplatnit své připomínky nejpozději do konce
vnějšího připomínkového řízení.
Příloha 2:
Vládní návrh zákona 128/2000 Sb.
Během prezentace přišli další dva členové
Usnesení 3/13: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí návrh novely zákona 128/2000 Sb. o obcích ve
věci odměňování zastupitelů.

5) Informace z Rady vlády pro veřejnou správu
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma podal přítomným informaci ze společného zasedání Rady vlády pro
veřejnou správu a Rady vlády pro informační společnost, které se konalo dne 19.06.2015.

Závěry jednání RVVS a RVIS:
-

RVVS schválila zadání analýzy ke SC 1.2 – snižování regulatorní zátěže občanů a VS;
RVVS vzala na vědomí materiál Prioritizace agend;
RVVS schválila gestory strategických cílů;
RVVS vzala na vědomí informaci o změně legislativy;
RVVS vzala na vědomí informace k Metodice zveřejňování smluv v souvislosti se zákonem o
ochraně osobních údajů
RVVS vzala na vědomí informaci o jednotném postupu resortů při nákupu komodit.

Poté se ještě v krátkosti vrátil k zápisu z minulého jednání ŘV pro optimalizaci, kde z důvodu
nedostatečné účasti musely být dva body rozhodnuty v hlasování per rollam. Výsledky hlasování,
které probíhalo, v termínu od 20. do 22. května 2015 jsou v Zápise o hlasování.
Příloha č. 3:
Zápis z RVVS, ze dne 19.06.2015
Příloha č. 4:
Zápis o hlasování per rollam
Usnesení 4/13: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace ze společného zasedání RVVS a RVIS,
jakož i záznam o hlasování per rollam k bodům 5 a 6 z minulého jednání ŘV pro optimalizaci.
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6) Informace o rušení pracovišť finančních úřadů
Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma podal přítomným informaci o plánech Ministerstva financí, ve
kterých
 Ministerstvo financí navrhlo v červenci 2015 zrušení 23 územních pracovišť finančních úřadů
 Po odporu bylo donuceno toto rozhodnutí zvrátit
 Pracoviště zůstanou zachována, zredukuje se personál
 Rozpočtový výbor PSP ČR doporučuje svým usnesením č. 298 ze 2. září 2015 nerealizovat
rušení 23 územních pracovišť FÚ
Dále vysvětlil, že o dané tématice bude jednat dne 25.09.2015 i Rada vlády pro veřejnou správu.
Návrhy Ministerstva financí se týkaly vesměs těch nejmenších úřadů. S Ministerstvem financí byl
dohodnut kompromis, že se nezruší žádný úřad finanční správy, pouze se na 2 pracovníky v úředních
dnech zredukuje personál. Tito pracovníci budou zajišťovat kontaktní servis s občany. Velmi efektivní
cestou by podle Ing. Mgr. Slámy mohly být tzv. „Mobilní kanceláře“, kdy by v předem určených
termínech přijeli specialisté a vyřídili by všechny potřebné dotazy a všechna podání.
V následné diskusi zpochybňuje pan Ing. Stanislav Rampas rozhodnutí redukce jakýchkoli úřadů ve
vesnických lokalitách, které je nepříznivé pro občana, jenž musí jezdit na úřady do krajských a
spádových měst. Nicméně pozitivní odezva zazněla na „výjezdní finanční úřady“, tedy pracoviště,
která jsou k dispozici občanům v lednu a březnu, kdy je potřeba vyřídit daňová přiznání, v necelých
200 dalších místech, než je stálé pracoviště finančních úřadů. Takovouto kladnou zkušenost mají
např. v Chlumci nad Cidlinou.
Mgr. Pavel Drahovzal zmínil, že díky postupující elektronizaci brzy půjde vše vyřešit od domácího PC,
což uspoří občanovi čas a cestování a státu peníze za administrativu.
Příloha č. 5:
Usnesení č. 298 rozpočtového výboru PSP

Usnesení 5/13: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace o změnách na pracovištích finančních
úřadů.

7) Harmonogram výzev operačních programů pro období 2014 – 2020

Ing. Mgr. David Sláma informoval o harmonogramech operačních programů, které jsou v současnosti
vyhlášeny pouze do konce roku 2015. V průběhu podzimu 2015 by měly být aktualizovány. 31. srpna
2015 byla vyhlášena výzva OPZ č. 19 pro projekty podporující implementaci Strategického rámce
rozvoje veřejné správy v ČR pro období 2014 – 2020 a výzva č. 25 pro projekty organizačních složek
státu zaměřené na podporu efektivní VS. Obě výzvy platí do prosince roku 2019. Další výzvy budou
následovat.
Příloha č. 6:
Přehled Operačních programů pro programové období 2014 – 2020
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Usnesení 6/13: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace o harmonogramu výzev pro období
2014 - 2020

8) Organizační záležitosti a různé
V rámci bodu Různé vystoupil Ing. Mgr. David Sláma s informacemi o stavu rizik Implementačního
plánu, vyhodnocování plnění aktivit za Implementační plán č. 2 a opatřením k vyhodnocení rizik.
Naplňování jednotlivých aktivit vycházejících z Implementačních plánů je závislé od personálního
zajištění. Personální naplnění pozic koordinátorů a odborných gestorů jednotlivých specifických cílů
je závislé od realizace připravovaného projektu tzv. Implementační jednotky, z tohoto hlediska se jeví
riziko personálního zabezpečení jako velmi významné. V současné době je v návaznosti na
schválenou změnu systemizace Ministerstva vnitra od 1. 9. 2015 připravována projektová žádost
k tomuto projektu do výzvy č. 19. Postupná realizace bude dále záviset na pružnosti výběrových řízení
v závislosti na služebním zákoně. Členové ŘV tedy toto riziko navrhují přeřadit do kategorie „Klíčové
riziko“.
Příloha č. 7:
IP 2, Registr rizik
Příloha č. 8:
Vyhodnocení plnění IP 2

Usnesení 7/13: ŘV pro optimalizaci navrhuje přeřadit riziko č. 7.2 personální naplnění implementační
jednotky do kategorie Klíčové riziko a doporučit je RVVS ke schválení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

Další termín zasedání je určen na 12.11.2015 v 9.30 hod.
(oproti na ŘV avizovaném termínu vzhledem ke kapacitě zasedacích místností MV)

9) Závěr
Předseda ŘV poděkoval přítomným za účast a v 11:10 hod. zasedání ukončil.

Zpracovala:
Schválil:
Na vědomí:

Dr. Zuzana Anna Palzer, organizační zajištění výboru
Mgr. Pavel Drahovzal, předseda řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné
správy v území
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrh programu zasedání
Vládní návrh zákona 128/2000 Sb.
Zápis z RVVS, ze dne 19.06.2015
Protokol o hlasování per rollam
Usnesení č. 298 rozpočtového výboru PSP
Přehled Operačních programů pro programové období 2014 – 2020
IP 2, Registr rizik
Vyhodnocení IP 2
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