Zápis č. 21
z jednání Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 18. 11. 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: 6
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 aktuálních otázkách plynoucích
z implementace zákona o státní službě:
- účinnost novely zákona o státní službě a související zjednodušení procesu
výběrového řízení, rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení
na představené, snížení počtu oborů státní služby, jež je možné stanovit pro služební
místo, systémová změna služebního hodnocení, prováděcí právní předpisy
- systemizace služebních a pracovních míst na rok 2020 – v souvislosti s redukcí bude
celkem 2 tis. míst zrušených
4. Aktuální informace o plnění IP 4
Specifický cíl 4. 1 a 4. 2
Ing. Štěpánka Cvejnová, vedoucí 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.
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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. Podklad je přiložen v příloze.
Specifický cíl 4. 4
Zástupci gestora za naplňování Specifického cíle 4. 4 se z jednání omluvili. Podklad je přiložen
v příloze.
5. Koncepce klientsky přívětivé veřejné správy
Ministerstvo vnitra v září t.r. zaslalo materiál k projednání ve vládě, které bylo přerušeno na
základě připomínky MMR ve vztahu k budoucímu vývoji spojeného modelu veřejné správy
z hlediska rekodifikace stavebního práva.
6. Různé
Plánovaným bodem na další jednání ŘV je delimitace úředníků ÚSC do státní služby.
7. Závěr
Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za aktivní účast.
Přílohy zápisu:
-

Podklad OSR
Podklad z PPČR

Zápis bude v el. verzi rozeslán všem členům Řídicího výboru.
Zpracovala: Ing. Štěpánka Cvejnová
Schválil: RNDr. Josef Postránecký, předseda Řídicího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
Dne 21. 2. 2020
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