Zápis č. 18
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 14. 09. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídicího výboru: 19
Počet přítomných členů Řídicího výboru (včetně zastupujících) s hlasovacím právem:
11
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, představil nově jmenované zástupce za Asociaci krajů České republiky a Odbor
strategického rozvoje MV, 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.

Aktuální informace k implementaci zákona o státní službě

Předseda ŘV informoval přítomné členy ŘV o novele zákona o státní službě a v této
souvislosti zmínil:
- přijetí a účinnost novely od 1. června 2017,
- zkušenosti s její implementací a avízo následného vyhodnocení ke konci roku 2017,
- informace o pozměňovacích návrzích předmětné novely,
- novou úpravu problematiky výběrových řízení a vstup uchazečů do státní služby,
- zařazení do služby a jmenování na služební místo,
- přiznání platového stupně před složením úřednické zkoušky,
- vysílání národních expertů,
- redukce použití správního řádu v řízení ve věcech státní služby,
- novou úpravu kárných řízení,
- otázku zastupování,
- navýšení platových tarifů,
- rostoucí zájem o státní službu.
Poté následovala diskuze k danému tématu z řad členů Řídicího výboru pro lidské zdroje ve
veřejné správě.
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4.

Analýza současného stavu personálních procesů ve správních úřadech

Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
seznámila přítomné členy ŘV s aktuálními informacemi ohledně Analýzy současného stavu
personálních procesů ve správních úřadech. V této souvislosti uvedla cíl Analýzy, kterým
bylo porovnání výkonu personálních procesů v období před účinností zákona o státní službě
a zejména prováděcích právních předpisů k zákonu a v období po nabytí účinnosti (tedy
k datu 1. července 2015). Současně přiblížila jednotlivé instituty Analýzy související se
zákonem o státní službě a týkající se otázek personálních procesů nespadajících do
působnosti zákona o státní službě. V neposlední řadě avizovala návaznost získaných
informací na Analýzu současného stavu kritérií zlepšování v rámci řízení kvality ve
služebních úřadech a jejich další využití.
Poté následovala diskuze k danému tématu z řad členů Řídicího výboru pro lidské zdroje ve
veřejné správě.
Na závěr bylo o tomto bodě a jeho přijetí hlasováno členy ŘV. Materiál byl jednohlasně
schválen všemi přítomnými členy ŘV.
5.

Analýza současného stavu kritérií zlepšování v rámci řízení kvality ve
služebních úřadech

Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
seznámila přítomné členy ŘV s aktuálními informacemi ohledně Analýzy současného stavu
kritérií zlepšování v rámci řízení kvality ve služebních úřadech. Představila její strukturu,
současný stav, návaznost na Analýzu současného stavu personálních procesů ve správních
úřadech, proces nastavovaní řízení kvality, principy a procesy, které by měly být zaváděny
plošně.
Avizovala zaslání vyhodnocení Analýzy současného stavu kritérií zlepšování v rámci řízení
kvality ve služebních úřadech společně s dopracováním oblasti „dobré praxe“ týkající se této
problematiky.
6.

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech

Předseda ŘV v tomto bodě informoval o úkolu Rady vlády pro veřejnou správu vztahujícímu
se k dané problematice, schválení Metodiky zavádění řízení kvality ve služebních úřadech
a vymezení souboru kritérií ke stanovení minimální míry kvality.
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
představila strukturu Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, seznam
kritérií, definici optimální a minimální míry kvality, termín zavedení, odbornou podporu ze
strany sekce pro státní službu a avizovala pilotní šetření, které bude probíhat do konce roku
na MZe a MŠMT. Na základě tohoto šetření bude Metodický pokyn vyhodnocen a proběhne
k němu připomínkové řízení.
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Na závěr bylo o tomto bodě a jeho přijetí hlasováno členy ŘV. Materiál byl schválen 10 hlasy
přítomných členů ŘV, jeden člen ŘV se zdržel.
7.

Aktuální informace o plnění a realizaci projektů Implementačního plánu 4

Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
seznámila přítomné členy ŘV s aktuálními informacemi o plnění a realizaci projektů
Implementačního plánu 4. V této souvislosti uvedla míru naplňování úkolů ze Strategického
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jen „SRRVS“)
k datu 30. 6. 2017, projekt Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy,
Metodiku zavádění řízení kvality ve služebních úřadech a Metodické doporučení pro
vzdělávání státních zaměstnanců služebních úřadů v oblasti řízení kvality, obsazení
projektového týmu, přípravu ex-post RIA, Analýzu státní služby v evropských zemích,
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II v gesci PP ČR a v neposlední
řadě také plnění opatření specifikovaných v Implementačních plánech k jednotlivým
Specifických cílů SRRVS.
Poté bylo o tomto bodě a jeho přijetí hlasováno členy ŘV. Materiál byl jednohlasně schválen
všemi přítomnými členy ŘV.
8.

Různé

V bodu „Různé“ byla diskutována otázka týkající se aktuálního složení členů Řídicího výboru
pro lidské zdroje ve veřejné správě a byla avizována jeho možná novelizace s možností
zastoupení bez přímých politických subjektů.
9.

Závěr

Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za aktivní účast a stanovil předběžný termín
příštího jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě.

Příští jednání se bude konat na přelomu měsíců únor/březen 2018.
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 16. 10. 2017
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