Zápis č. 14
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 10.11.2015

Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru:

16

Z toho s hlasovacím právem:

14

Počet přítomných členů řídícího výboru s hlasovacím právem: 5 a 2 náhradníci
Počet k přijetí usnesení:

8

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 členy i hosty a konstatoval, že ze 14 členů Řídícího výboru
pro optimalizaci s hlasovacím právem je přítomno 5 členů a 2 náhradníci, tedy řídící výbor není
usnášeníschopný. Předseda rozhodnul po poradě s přítomnými účastníky jednání, že zasedání
proběhne podle předloženého programu a rozhodnutí ŘV, která je nutno uskutečnit k bodům 4 a 5
programu proběhnou ve formě hlasování per rollam.

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
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Navržený program byl spolu s ostatními podklady rozeslán členům ŘV pro optimalizaci v předstihu.

3) Informace z RVVS
Předseda řídícího výboru předal slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi, který přítomné informoval o
závěrech ze zasedání RVVS, které se konalo dne 25.09.2015.









RVVS vzala na vědomí informace na pracovištích finančních úřadů
RVVS vzala na vědomí informace o předložených harmonogramech výzev operačních
programů na období 2014 – 2020 a doporučila řídícímu orgánu OPZ nastavit flexibilní
využívání metody nepřímých nákladů s ohledem na charakter projektů a typ příjemců
tak, aby tato metoda umožnila účelnou, účinnou, hospodárnou a bezproblémovou
realizaci systémových projektů. A to i s ohledem na již vyhlášené výzvy.
RVVS schválila Analýzu současného stavu personálních procesů ve správních úřadech
RVVS vzala na vědomí zhodnocení postupu prací realizace Implementačních plánů pro
strategické cíle 1 a 2.
RVVS dále uložila všem řídícím výborům připravit zprávu o zhodnocení rizik za
jednotlivé strategické cíle, Společnému řídicímu výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě a Řídicímu výboru pro lidské zdroje ve veřejné
správě předložit na příštím jednání RVVS zprávu o postupu prací na plnění
implementačních plánů za strategické cíle 3 a 4.
RVVS vzala na vědomí návrh Zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Ing. Mgr. Sláma dále informoval, že budou oslovováni jednotliví gestoři z Implementačních plánů s
žádostí, aby sdělili, jak se jejich projekty posouvají a kde se v současnosti nacházejí. Tato informace
by měla být po kvartálech aktualizovaná, aby bylo patrno, jak se projekty vyvíjejí. Dále Ing. Mgr.
Sláma informoval, že příští zasedání RVVS se bude konat v pátek, 20.11.2015 a shrnul krátce
plánovaný program.

4) Projednání a obsahové zadání analýzy 2.1. a 2.4.
Předseda řídícího výboru předal slovo Ing. Mgr. Davidu Slámovi, který přítomné informoval o
strategickém rámci rozvoje veřejné správy 2014 a 2020 a navazujících Implementačních plánech. Tyto
předpokládají jako prvotní aktivitu zpracování analytických podkladů monitorující současný stav a
věnující se možným variantám řešení včetně jejich zhodnocení. Řídící výbor pro optimalizaci
projednával obsahové zadání analýz pro specifické cíle 2.1 až 2.5. na svém jednání 14.05.2015,
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následně pak byly obsahové zadání analýz projednány a schváleny usnesením č. 11/3 na jednání Rady
vlády pro veřejnou správu dne 29.5.2015. Pan Ing. Mgr. Sláma dále referoval, že nové programové
období bylo spuštěno v září, paralelně k tomu se však už chystaly podklady pro projekt „Analýzy“.
Stejným způsobem postupovala Implementační jednotka, jejíž formální záležitosti jsou již splněny, do
Vánoc by měly být vyhodnoceny i další podmínky. Na posouzení projektu je však až 6 měsíců ze
strany řídícího orgánu.
U obsahového zadání analýzy 2.1 je požadavek na zpracování mobilních dat. Tato data ukážou reálné
pohyby obyvatel v území (dojížďky). Tato data mohou mít i širší využití.
U analýzy 2.4 jsou 4 varianty financování. U řady agend však výkonový model nebude fungovat, je
tedy nutno zohlednit i jiné postupy a možnosti.
V následné diskusi se detailně diskutovalo o rozdělování příspěvku na jednotlivé samosprávy, o
lokalizaci finančních, stavebních a dalších úřadů
Diskutována byla varianta zrušení příspěvku a jeho přesun do balíku daňových příjmů, což je podle
některých prakticky obtížněji proveditelné vzhledem k rozdílnosti samostatné a přenesené
působnosti.
Diskusním podnětem se rovněž stal aspekt možností meziobecní spolupráce, který by měl být jedním
z analytických výstupů v rámci analýzy ke SC 2.1., kde byla zmíněna potenciální obava z možností
omezení služeb veřejné správy. Meziobecní spolupráce by naopak měla sloužit jako podpora činnosti
malých obcí.
Předseda ŘV Optimalizace vysvětluje trend do budoucnosti, kdy úřady nebudou v plném vybavení
všude, ale budou rozděleny na front office a back office, tedy v obcích naberou od občanů fyzické
podklady, které budou vyřizovány v jiném centrálním místě, nebo půjde vše elektronicky.
Předpokladem jakýchkoli změn je změna legislativy a změna financování.

5) Analýza možnosti administrativního členění státu

Ředitel OSR Ing. Mgr. David Sláma informuje, že tento bod souvisí s bodem předešlým. Tato analýza
byla primárně součástí bodu 2.1, ze kterého byla vyňata kvůli časovému harmonogramu souvisejícím
s povinnostmi vůči EU.
V současné době existuje dvojí krajské členění a okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., což přináší řadu
komplikací ve výkonu veřejné správy. Tomuto by se mohlo pomoci právě legislativní úpravou
administrativního členění státu, kde by se změnila základní administrativní jednotka jako je ORP a
nikoli okresy. Jak se s tímto stavem vyrovnat přináší v pěti variantách právě předkládaná analýza.
Jejím předmětem není řešení problematiky mikroregionů a správní úrovně pod úrovní ORP.
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Na tomto tématu MV spolupracovalo s VŠ regionálního rozvoje, která připravila analýzu dalšího
postupu a nastínila možné varianty, z nichž se jako optimální jeví varianta č. 3.
Odchází předsedající zasedání ŘV pro Optimalizaci, pan Mgr. Pavel Drahovzal a předává
zplnomocnění k dalšímu řízení schůze panu Ing. Mgr. Davidu Slámovi.
V živé debatě, která se rozvinula, se diskutovalo zejm. o možném navýšení administrativy, kam by se
mohly posouvat např. úřady sociálního zabezpečení, finanční či stavební úřady. Ing. Mgr. Sláma
vysvětluje, že cílem je dodržení hranic stávajících 14 krajů a ORP, jako základního administrativního
prvku v území. Vedle toho bude i nadále existovat speciální struktura pro specifické státní instituce,
jako je např. justice nebo báňská správa. Cílem by neměly být žádné přesuny úředníků ani majetkové
dispozice.. Na základě přání členů ŘV bude dodána do dalšího ŘV jednání tabulka s vyznačením, ve
kterých městech jednotlivé státní instituce působí.
Usnesení k tomuto a k předešlému bodu se uskuteční formou rozhodování per rollam.

6) Organizační záležitosti a různé
V rámci bodu Různé vystoupil Ing. Mgr. David Sláma s informacemi o možnosti vytvoření a přijetí
zvláštního statusu a jednacímu řádu oproti tomu, který je platný pro Radu vlády a na jednání Rady
vlády byly tyto možné statusy projednány dne v rozhodnutí 11/6 ze dne 29.05.2015. K tomuto návrhu
nebyly žádné připomínky a členové ŘR tak souhlasí s využívaním současného statusu, tedy platného
pro RVVS, pro další jednání.

Další termín zasedání je určen na 04.02.2016 v 9.30 hod.

7) Závěr
Předsedající ŘV, Ing. Mgr. David Sláma poděkoval přítomným za účast a v 15:20 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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