Zápis č. 20
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 23. 05. 2019

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:
9
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 změnách ve složení 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 novele zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Předseda ŘV informoval přítomné členy ŘV o novele zákona o státní službě a v této
souvislosti zmínil:
- účinnost novely zákona o státní službě a jeho přípravu,
- pozměňovací návrhy v PS a S,
- rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené,
- snížení počtu oborů státní služby, jež je možné stanovit pro služební místo,
- změnu systému služebního hodnocení,
- prováděcí právní předpisy – NV o oborech státní služby, vyhláška k úřednické
zkoušce, metodické pokyny, služební předpisy.
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4. Aktuální informace o plnění IP 4
Specifický cíl 4. 1 a 4. 2
Mgr. et Mgr., Jana Drábová, z kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
seznámila přítomné členy ŘV s aktuálními informacemi ohledně plnění Implementačního
plánu 4 a jeho Specifických cílů 4. 1 a 4. 2. V této souvislosti uvedla postup plnění
jednotlivých opatření a dílčích aktivit vztahujících se ke specifickým cílům v rámci
stanoveného harmonogramu, které jsou aktuálně naplňovány v maximální možné míře,
přičemž avizovala budoucí plnění opakujících se průběžných aktivit.
Specifický cíl 4. 3
PhDr. Dana Nekardová, z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
informovala o plnění opatření Implementačního plánu 4 a jeho Specifického cíle 4. 3 Rozvoj
lidských zdrojů ÚSC a v této souvislosti zmínila publikování studijních a metodických
podkladů - „Vademekum ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“ a tvorbu studijních
a metodických podkladů - „Praktický průvodce a rádce úředníka ÚSC na úseku finančního
hospodaření ÚSC a jeho přezkum“, „Veřejným opatrovníkem od A do Z“.
Specifický cíl 4. 4
Mgr. Cyril Štampach v souvislosti s naplňováním Specifického cíle 4. 4 informoval o
aktuálním stavu Rozvoje řízení lidských zdrojů v Policii ČR a aktuálním stavu realizace jeho
jednotlivých opatření. V rámci svého vystoupení zmínil: realizaci specifického vzdělávání pro
získání klíčových kompetencí příslušníků a zaměstnanců Policie ČR v kontextu
profesionalizace, analýzu současného stavu lidských zdrojů a procesů jejich řízení, tvorbu
strategie řízení lidských zdrojů, realizaci strategie řízení lidských zdrojů Policie České
republiky a tvorbu a novelizaci služebních předpisů konkretizujících postupy (procesy)
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Na závěr svého vystoupení avizoval remoninaci zástupců k naplňování Specifického cíle 4. 4
ze strany Policejního prezidia ČR.
Body byly projednány bez připomínek z řad členů Řídicího výboru pro lidské zdroje ve
veřejné správě.

5. Aktivity a výstupy projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní
správy (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173)
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu,
seznámila přítomné členy ŘV s informacemi o Aktivitách a výstupech projektu Podpora
profesionalizace
a
kvality
státní
služby
a
státní
správy
(reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173). Představila jeho strukturu, harmonogram a aktuální
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stav řešení konkrétních aktivit. V této souvislosti zmínila například manuál pro zabezpečující
osoby, spuštění provozu e – Zkoušky, finalizaci procesu RIA k zákonu o státní službě a
připravovanou informaci do vlády k zavádění řízení kvality na služebních úřadech.
6. Různé
V bodu „Různé“ byla diskutována otázka týkající se aktuálního složení členů Řídicího výboru
pro lidské zdroje ve veřejné správě a byla avizována jeho restrukturalizace v návaznosti na
žádost o vyjádření se k účasti a usnášeníschopnosti před každým jednáním ŘV.
7. Závěr
Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za aktivní účast.

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 01. 06. 2019
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