Zápis č. 16
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 12. 12. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídicího výboru: 16
Počet přítomných členů Řídicího výboru (včetně zastupujících) s hlasovacím právem:
10

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 program jednání a informoval přítomné o usnášeníschopnosti ŘV.
2. Projednání a schválení programu Řídicího výboru
K předloženému programu nebyly vysloveny připomínky, ani návrhy na doplnění a návrh
programu jednání byl přijat.
3. Informace k aktuálnímu stavu implementace zákona o státní službě
Předseda ŘV informoval přítomné členy ŘV o aktuálním stavu implementace zákona
o státní službě (dále jen „ZoSS“) a v této souvislosti zmínil:
- nutnost tzv. "přesoutěžení" - výběrová řízení na obsazení služebních míst ředitelů
odborů a vedoucích oddělení, která se mají dokončit do příštího roku jako poslední
dílčí fáze postupného naplňování ZoSS,
- proces dokončování úřednické zkoušky u stávajících státních zaměstnanců, kteří
neměli při „překlápění“ potřebné 4 roky uznatelné praxe, kdy takto zbývá složit
úřednickou zkoušku cca 2 - 3 tisícům státních zaměstnanců,
- skončení pracovního poměru nejpozději k 30. 6. 2017 zaměstnancům, kteří se
rozhodli, že do státní služby nenastoupí nebo nemají potřebné vzdělání, kdy v této
spojitosti rovněž zmínil snahu o legislativní řešení, jak této skupině zaměstnanců
pracovní poměr prodloužit,
- aktuální informace ohledně senátního návrhu novely ZoSS a jeho projednávání
v Poslanecké sněmovně PČR vztahujícímu se k:
- možnosti prodloužení pracovního poměru zaměstnancům, kteří nesplňují
podmínku požadovaného vzdělání a možnosti výkonu jejich dosavadních
činností do roku 2021 a doplnění si tohoto vzdělání,
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-

zjednodušení přijímacího procesu do státní služby související například
s dokládáním potřebných listin k výběrovým řízením,
refundaci nákladů spojených s úspěšným složením úřednické zkoušky
u osob, které nejsou státními zaměstnanci,
přiznání platového stupně před složením úřednické zkoušky,
přípravu služebních průkazů v jednotlivých služebních úřadech.

V neposlední řadě zmínil nutnost schválení senátní novely ZOSS nejpozději do konce června
2017.
Poté následovala diskuze k danému tématu z řad členů ŘV.
4. Informace z posledního jednání Rady vlády pro veřejnou správu
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
seznámila přítomné členy ŘV s informacemi z posledního jednání Rady vlády pro
veřejnou správu (dále jen „RVVS“), které se konalo dne 16. 11. 2016.
RVVS na tomto jednání projednala následující dokumenty:
- Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení na úrovni obecních
samospráv
a
návrh
vzdělávacích
aktivit
–
ke
stažení
zde:
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-vzdelavacich-potreb-v-oblasti-financnihorizeni.aspx
-

Metodické doporučení k řízení kvality v územně samosprávných celcích – ke
stažení zde: http://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-k-rizeni-kvality-vuzemne-samospravnych-celcich.aspx

-

Aktualizovaný Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 – 2020 schválený vládou dne 5. prosince 2016 usnesením č. 1088
– ke stažení zde: http://www.mvcr.cz/soubor/strategicky-ramec-rozvoje-verejnespravy-v-cr-pro-obdobi-2014-2020.aspx

-

Aktualizované Implementační plány a jejich přílohy – ke stažení zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx

5. Projednání Metodiky zavádění řízení kvality ve služebních úřadech a Metodického
doporučení ke vzdělávání státních zaměstnanců služebních úřadů v oblasti řízení
kvality
Ing. Štěpánka Cvejnová informovala přítomné členy ŘV o Metodice zavádění řízení
kvality ve služebních úřadech a Metodickém doporučení ke vzdělávání státních
zaměstnanců služebních úřadů v oblasti řízení kvality, které představují úkoly vycházející
ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020.
Metodické doporučení ke vzdělávání státních zaměstnanců služebních úřadů v oblasti
řízení kvality je úkolem vyplývajícího z Akčního plánu plnění předběžné podmínky č. 11
Veřejná správa „Existence strategického a politického rámce pro posílení účinnosti
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veřejné
správy
členských
států,
s termínem splnění 31. prosince 2016.

včetně

reformy

veřejné

správy“

Cílem materiálů je stanovit rozsah (oblasti) minimálních požadavků na zavádění řízení
kvality na úrovni služebních úřadů, postup zavádění řízení kvality a postup a rozsah
vzdělávání v této oblasti.
Ing. Štěpánka Cvejnová představila proces a harmonogram zavádění řízení kvality ve
služebních úřadech, včetně pilotní aplikace zavádění řízení kvality, do které se zapojilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství, dále shrnula
úlohu sekce pro státní službu.
Poté následovala diskuze týkající se následné realizace zavádění řízení kvality do
služebních úřadů týkající se například možností zajištění oblasti vzdělávání ve smyslu
zabezpečení školení vedení úřadů a týmů kvality, zabezpečení personálního řízení
projektu či roli státních tajemníků v této oblasti. Z diskuse rovněž vzešel požadavek
doplnění Metodiky o vazbu na související úkoly ze Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020.
Následovalo hlasování ke schválení předkládaných materiálů Řídicím výborem pro lidské
zdroje ve veřejné správě.
Materiály byly schváleny všemi přítomnými členy Řídicího výboru pro lidské zdroje ve
veřejné správě a budou předloženy na jednání RVVS dne 16. 12. 2016.

Různé
V bodu různé byl stanoven předběžný termín příštího jednání Řídicího výboru pro lidské
zdroje ve veřejné správě na přelom měsíců únor/březen.
6. Závěr
Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za členství, aktivní účast, dosažené výstupy
a dosavadní práci na jednáních.

Příští jednání se bude konat na přelomu měsíců únor/březen.
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 19. 12. 2016

3

