Zápis z 25. zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu
konaného dne 16. 2. 2018 od 9:30 hod.
Přítomní:
Dle prezenční listiny.
1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Zasedání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy MV, a v úvodu omluvil JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D., výkonného místopředsedu Rady vlády
pro veřejnou správu (dále jen „RVVS“) a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní
správy pověřeného řízením sekce veřejné správy. Předsedající na úvod nechal zkontrolovat
usnášeníschopnost RVVS, která byla následně potvrzena.
Dále v souvislosti s personálními změnami na některých úřadech, které mají dopad do členství
v RVVS, požádal o zaslání oficiálních žádostí příslušných představitelů na ministra vnitra o provedení
změn v členství v RVVS.
Počet členů RVVS s hlasovacím právem:

23

Počet přítomných členů RVVS oprávněných hlasovat:

15

Počet hlasů k přijetí usnesení:

8

Rada je usnášeníschopná
Příloha č. 1 – Prezenční listina z 25. zasedání RVVS ze dne 16. 2. 2018
V prvním bodě zasedání nechal předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma hlasovat o schválení zápisu
z 24. zasedání RVVS, které se konalo dne 15. 12. 2017.
Nikdo z přítomných neuplatnil k zápisu žádnou připomínku.
Usnesení č. 1/25:
RVVS schvaluje zápis z minulého zasedání RVVS, které se konalo dne 15. 12. 2017.
Výsledky hlasování:
Pro: 14
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 1

Příloha č. 2 – Zápis z 24. zasedání RVVS ze dne 15. 12. 2017
2. Projednání a schválení programu zasedání RVVS
Předsedající schůze přešel k druhému bodu, kterým bylo schválení návrhu programu 25. zasedání
RVVS. Návrh programu byl členům rozeslán spolu s pozvánkou dne 5. 2. 2018. Předsedající upozornil,
že oproti rozeslanému návrhu byl program doplněn o bod Zajištění finančních prostředků k provedení
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výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu (MMR), který
byl zařazen za bod 3, a bod Různé byl doplněn o Informace o plnění Implementačních plánů.
Následně předsedající vyzval členy RVVS, aby se k návrhu vyjádřili a případně navrhli doplnění.
Nikdo z přítomných neuplatnil k předloženému návrhu programu žádnou připomínku, všichni
přítomní s předloženým návrhem souhlasili.
Usnesení č. 2/25:
RVVS schvaluje program 25. zasedání podle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

Příloha č. 3 – Program 25. zasedání RVVS
3. Výroční zpráva o činnosti RVVS za rok 2017
Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že se jedná o každoročně zpracovávanou zprávu, která obsahuje
souhrnný přehled o činnosti RVVS a jejích řídicích výborů za rok 2017. Následně je Výroční zpráva
předkládána vládě pro informaci.
Následně Ing. Mgr. David Sláma otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nezapojil, bylo proto přistoupeno
k hlasování o usnesení.
Usnesení č. 3/25:
RVVS
a) schvaluje Výroční zprávu o činnosti RVVS za rok 2017,
b) doporučuje Výroční zprávu o činnosti RVVS za rok 2017 předložit vládě pro informaci.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

4. Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních
úřadů vydaných ve veřejném zájmu (MMR)
Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že tento bod byl dodatečně zařazen z toho důvodu, že MMR předložilo
do mezirezortního připomínkového řízení tento materiál, který se úzce dotýká výkonu veřejné správy.
Dále uvedl, že tento problém je dlouhodobý. Jedná se o problém financování odstranění staveb nebo
provedení nutných stavebních úprav apod., které nařizují stavební úřady ve veřejném zájmu.
V případě, že povinná osoba tuto povinnost nesplní, je stavební úřad povinen zajistit výkon na vlastní
náklady, které následně vymáhá na vlastníkovi stavby. MMR navrhuje řešit financování navýšením
příspěvku na přenesenou působnost, což není z hlediska MV přijatelné, protože tento příspěvek je
přidělován na rok dopředu. Nástrojem, který navrhuje MV a který by situaci řešil, je účelová dotace
prostřednictvím kapitoly MMR. Náklady na financování byly MMR vyčísleny na základě analýzy
dopadů na 240 mil. Kč. Následně předal slovo JUDr. Vladimíře Sedláčkové, ředitelce odboru
stavebního řádu MMR.
2

JUDr. Sedláčková uvedla, že se jedná o nákladnou agendu a vzhledem k tomu, že se jedná
o přenesenou působnost, MMR se domnívá, že by se její financování mělo řešit prostřednictvím
příspěvku na výkon přenesené působnosti.
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za příspěvek a doplnil, že příspěvek na výkon
přenesené působnosti je neúčelový a nezúčtovatelný. MV nastavuje obcím příspěvek na základě více
kritérií, zejména dle rozlohy a počtu obyvatel a nelze zohlednit, že v některé obci jsou ohrožené
stavby a jinde ne. Uvedl, že problém je i časový, protože výše příspěvku se stanovuje na rok dopředu
a není možno zohlednit, zda v příslušném roce dojde k výkonu nařízení stavebního úřadu a v jakém
rozsahu. Vzhledem k tomu, že příspěvek není zúčtovatelný, tak pokud by obec vymohla náklady
na povinném subjektu, nebylo by možné prostředky vracet do rozpočtu. Dále uvedl, že příspěvek je
určen zejména na platy úředníků, nikoli na jednorázové akce typu demolice budov. Ing. Mgr. Sláma
konstatoval, že pro tyto účely je nejvhodnějším řešením právě účelová dotace, která je adresná
a zúčtovatelná, rozptyl nákladů je dle údajů MMR od 50 tis. do 20 mil. Kč, což nelze v příspěvku
zohlednit. V tomto ohledu se s názorem MV shoduje i MF. Následně zahájil diskusi.
V diskusi se zástupci územních samospráv shodli na podpoře postoje a řešení MV. Uvedli, že obdobně
se formou účelové dotace řeší pomoc obcím při řešení krizových situací, např. při povodních, které
také nedopadají na všechny obce stejně, takže plošné řešení je nesystémové. Zaznělo, že obce jsou
zvyklé čerpat v krizových situacích účelové dotace a vyúčtovávat je, pokud se nedočerpají nebo dojde
k vymožení prostředků, není problém je vrátit zpět do rozpočtu. Naopak při plošném řešení by
docházelo k situacím, kdy v některých obcích by navýšení příspěvku zdaleka nestačilo na pokrytí
agendy a jinde by byl nevyužit na zamýšlený účel, ale vyčerpal by se na jiné účely. Ing. Mgr. David
Sláma doplnil, že finanční prostředky vymáhá stavební úřad, který exekuci nařídil, ale nejen ve své
obci, ale v celém správním obvodu stavebního úřadu, kdy plošné financování příspěvkem není
systémové. Dále uvedl, že i financování jiných agend přenesené působnosti se již v současnosti řeší
dotací, např. sociálně právní ochrana dětí. JUDr. Sedláčková na závěr uvedla, že MMR provádí
dotazníkové šetření zaměřené zejména na finanční nároky exekucí stavebních úřadů, které bude
ukončeno v březnu a jehož výsledky budou analyzovány. Ing. Mgr. David Sláma na závěr uvedl,
že materiál je možno připomínkovat v mezirezortním připomínkovém řízení do pondělí 19. 2. 2018
v eKLEPu.
Během projednávání bodu č. 4 přišli 3 členové s hlasovacím právem, takže kvorum pro přijetí usnesení
se zvýšilo na 10.
Usnesení č. 4/25:
RVVS
a) bere na vědomí informaci o materiálu Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů
rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu,
b) nesouhlasí s navrženým způsobem řešení – financování prostřednictvím příspěvku
na výkon přenesené působnosti,
c) nedoporučuje vládě schválení materiálu v předložené podobě,
d) doporučuje řešit financování výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů
vydaných ve veřejném zájmu formou účelových dotací.
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Výsledky hlasování:
Pro: 16
Usnesení bylo přijato

Proti: 1

Zdržel/a se hlasování: 1

5. Informace o přípravě zákona o zpracování osobních údajů
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přešel k dalšímu bodu programu – Informaci o přípravě
zákona o zpracování osobních údajů. Uvedl, že tento materiál zpracoval odbor bezpečnostní politiky
MV a předal slovo Mgr. Karlu Bačkovskému, vedoucímu oddělení bezpečnostně právního tohoto
odboru.
Mgr. Karel Bačkovský podrobně informoval o přípravě i obsahu návrhu zákona o zpracování osobních
údajů, který provádí nové předpisy Evropské unie o ochraně osobních údajů, včetně přizpůsobení
českého práva na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informoval, že stávající zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bude tímto zákonem zrušen bez náhrady, protože
v účinnost vstoupí přímo použitelné nařízení EU. Hovořil o některých mylných výkladech
o možnostech stanovení národních výjimek. Konstatoval, že povinnost mít pověřence se vztahuje
na orgány veřejné moci a na další veřejné subjekty. ČR definuje, které další veřejné subjekty, které
nejsou orgánem veřejné moci, budou tuto povinnost mít. Dále uvedl, že stanovení sankcí
pro veřejnou správu je na rozhodnutí ČR, avšak úplné zrušení by nebylo systémové, protože v naší
právní praxi je ukládání sankcí ve veřejné správě běžné. Naopak nastavit přechodné období zcela
bez sankcí i pro soukromoprávní subjekty by bylo v rozporu s nařízením, stejně jako zúžení definice
osobních údajů. Dále uvedl, že MV obecné nařízení o ochraně osobních údajů legislativně
implementuje, ale nevykládá ani nekontroluje. Na závěr uvedl, že o návrhu zákona probíhá diskuse
na různých úrovních a jednotlivé aspekty se ještě mohou měnit.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za příspěvek a otevřel diskusi. Z diskuse vyplynulo, že obce mají
hlavní problém s financováním agendy GDPR a pověřence, protože i na malé obci bylo vyčísleno
cca 50 agend, které je nutno prověřit z hlediska GDPR. Byl vznesen dotaz na přislíbené omezení pokut
pro obce při nezaviněném porušení nařízení do 5 tis. Kč a na žádost asociace muzeí a galerií
na sjednocení přístupu k archivním a nearchivním památkám. Mgr. Bačkovský uvedl, že tyto návrhy
budou zohledněny v probíhajícím legislativním procesu ve vládě nebo v Poslanecké sněmovně.
Zástupci municipalit požadovali, aby bylo zváženo úplné zrušení sankcí pro veřejnou správu, protože
i v případě, že nebudou ukládány pokuty, není tím dotčeno právo na náhradu škody. Dále bylo
poukázáno na nejasnosti návrhu – kdo je oprávněn jmenovat a odvolávat pověřence, komu je
pověřenec odpovědný a také na stanovení věkové hranice 13 let pro poskytování souhlasu
s nakládáním s osobními údaji – návrh na sjednocení s trestní odpovědností. Mgr. Bačkovský uvedl,
že termín „jmenování“ vychází z nařízení EU a neshoduje se zcela s výkladem, který je užíván v našem
právním řádu, pověřenec tedy může být zaměstnancem úřadu, ale nesmí být ve střetu zájmů.
Doporučil, aby určení pověřencem bylo zpočátku na dobu určitou (nemusí být provázáno s délkou
pracovního poměru) a aby vykonával v organizaci i jiné činnosti. K věkové hranici uvedl, že reaguje
zejména na služby informační společnosti na internetu (Facebook, Twitter), nedotkne se využívání
osobních údajů ze zákona (např. nakládání s osobními údaji žáků ZŠ), ale věkovou hranici lze nastavit
v rozpětí 13 – 16 let. V diskusi byla také zmíněna potřeba změny organizace ÚOOÚ, kterou návrh
zákona obsahuje, a to na monokraticky řízenou organizaci. Z diskuse dále vyplynulo, že požadavek
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na zkrácené čtení u takto zásadního návrhu zákona není vhodný, protože v rámci diskuse je možno
řešit sporné aspekty návrhu.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Během projednávání bodu č. 5 odešel 1 člen s hlasovacím právem, kvorum pro přijetí usnesení se
snížilo na 9.
Usnesení č. 5/25:
RVVS bere na vědomí informaci o přípravě zákona o zpracování osobních údajů.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel/a se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
Příloha č. 4 – Prezentace: Příprava zákona o zpracování osobních údajů
6. Informace o přípravě novely zákona o státní službě
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma předal slovo RNDr. Josefu Postráneckému, náměstku
ministra vnitra pro státní službu, aby představil novelu zákona o státní službě.
RNDr. Postránecký uvedl, že koncem loňského roku nová vláda zadala úkol novelizovat zákon o státní
správě s termínem pro předložení vládě do 31. 1. 2018. Sekce pro státní službu připravila novelu
tohoto zákona, návrh prošel mezirezortním připomínkovým řízením a 15. 2. 2018 byla projednána
v Legislativní radě vlády a je zařazena na program vlády dne 21. 2. 2018. RNDr. Postránecký dále
uvedl, že novela zahrnuje jmenování vedoucích služebních úřadů a náměstků pro řízení sekce
(ředitelů sekcí) na dobu určitou, otevření výběrových řízení, snadnější kariérní postup v případě
vynikajících výsledků, rozšíření důvodů pro odvolání představených, úpravu systému služebního
hodnocení a snížení počtu oborů státní služby stanovených pro služební místo.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za příspěvek a otevřel diskusi. V diskusi zazněl dotaz, zda tato
novela nejde proti původnímu záměru zákona o státní službě, a to odpolitizování státní správy.
RNDr. Postránecký uvedl, že co se týče služebního hodnocení nelze vyloučit, že při změně vedení
nebudou tendence k odvolání některých představených, avšak v případě dopadu do platu nebo
odvolání z pozice představeného probíhá správní řízení a zaměstnanci mají možnost obrany včetně
soudního přezkumu. Uvedl, že v případě funkčního období představených na dobu určitou oddělení
politické a úřednické roviny zůstává zachováno, tímto opatřením je však vyvíjen větší tlak
na odpovědnost představených. Tento návrh se netýká ředitelů a vedoucích oddělení, ačkoli
v některých státech EU taková praxe je. Dále RNDr. Postránecký uvedl, že oproti předchozí praxi se
počet odvolaných náměstků ministrů značně snížil, při poslední změně systemizace se snížil počet
náměstků pouze o 14 ze 105. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
Usnesení č. 6/25:
RVVS bere na vědomí informaci o přípravě novely zákona o státní službě.
Výsledky hlasování:
Pro: 17
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

5

7. Plánované novinky v oblasti eGovernmentu
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma přistoupil k dalšímu bodu programu a předal slovo
Mgr. Jiřímu Kárníkovi z odboru eGovernmentu MV.
Mgr. Jiří Kárník prezentoval formou videoukázek, jak bude fungovat elektronická identita na Portálu
veřejné správy. Uvedl, že zatím probíhá pilotní provoz a od 1. 7. 2018 by se mělo přejít na provoz
v rámci veřejného internetu. Uvedl, že i poté bude pokračovat rozvoj elektronizace v rámci projektů
IROP. Dále uvedl, že Portál veřejné správy bude mít čtyři součásti – informační část Portálu veřejné
správy, Portál občana (transakční část Portálu veřejné správy), Národní katalog otevřených dat
a Open API (API Gateway), což bude aplikace, která v budoucnu umožní uživatelské nastavení Portálu
občana. Mgr. Kárník předvedl způsob přihlášení a ověření identity na Portálu občana při využívání
online služeb veřejné správy, funkcionality Portálu a možnosti jeho využití. Uvedl, že prostředí
Portálu veřejné správy bude uživatelsky přívětivější, bude řešeno stavebnicově – v současnosti je
v jednání zapojení Kraje Vysočina a Ministerstva zdravotnictví, a bude zde zprovozněno
i neautorizované úložiště dokumentů z datových schránek, terminologie bude sjednocena s EU,
zpracování životních událostí bude řešeno multiagendově včetně formulářů.
Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za prezentaci a vyjádřil obavu, aby předvedené zjednodušení podání
žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (jako první nabízené služby) nezpůsobilo lavinu
podání. Následně otevřel diskusi. Mgr. Jiří Kárník uvedl, že přenese informaci na vedení odboru
eGovernmentu a dalším zasedání RVVS bude informovat o vývoji situace. V diskusi byla zmíněna
vysoká složitost pro přihlášení k e-receptu. Mgr. Jiří Kárník uvedl, že to byl první zapojený systém
a že se připravuje zlepšení uživatelské přívětivosti a podpory. V diskusi byl také zmíněn výpadek
Portálu veřejné správy, kdy obce neměly možnost zveřejňovat smlouvy. Mgr. Jiří Kárník se za výpadek
omluvil.
Během projednávání bodu č. 7 odešli 2 členové s hlasovacím právem, kvorum pro přijetí usnesení se
snížilo na 8.
Usnesení č. 7/25:
RVVS bere na vědomí informaci o plánovaných novinkách v oblasti eGovernmentu.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

8. Koncepce veřejné správy 2021+
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma v krátkosti informoval o přípravách na příští programové
období. Uvedl, že odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV, který naplňuje
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020 (dále jen „SRRVS“), začíná pracovat na strategii
veřejné správy na další programové období, a to přípravou strategického materiálu Koncepce rozvoje
veřejné správy 2021+ (dále jen „Koncepce“). Tento připravovaný materiál bude navazovat na SRRVS
a určovat další směřování veřejné správy v ČR. Dále sdělil, že pro přípravu Koncepce se navrhuje
ustanovit Pracovní skupinu pro tvorbu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+. Ing. Mgr. David Sláma
uvedl, že členové RVVS budou osloveni, aby do této pracovní skupiny nominovali své členy a podíleli
6

se na tvorbě Koncepce. Dále seznámil přítomné s rámcovým harmonogramem tvorby a schvalování
Koncepce. Následně otevřel diskusi.
V diskusi zástupce MMR tuto aktivitu přivítal a sdělil, že po roce 2020 se mění podpora cílů EU
a proto je na místě diskuse o prioritách dalšího vývoje a jejich navázání na další strategické
dokumenty, jako je národní koncepce nebo strategie regionálního rozvoje, kterou připravuje MMR,
a při přípravě dokumentů navazovat na to, co již bylo vykonáno, a řešit je v horizontálním
i vertikálním pohledu, nikoli sektorovém. Dále uvedl, že MMR se aktivně zapojí do práce v pracovní
skupině. Také další zástupci vyjádřili zájem o účast v PS. Dále se v diskusi hovořilo o ex ante
podmínkách pro další programové období, avšak vzhledem ke složitosti tématu zástupce MMR
přislíbil samostatný bod na příštím zasedání RVVS. V diskusi byl dále vznesen dotaz na provazbu
Koncepce s Public Governance Review (PGR). Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že v případě PGR se jedná
o analýzu hodnotící fungování veřejné správy zpracovávaný ze strany OECD v souvislosti
s připravovaným novým programovým obdobím pro projekty financované z Norských fondů, Česká
republika má tuto analýzu od OECD naplánovanou na roky 2019 – 2020 a tvorba Koncepce bude
na PGR navazovat. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, takže bylo přistoupeno k hlasování
o usnesení.
Usnesení č. 8/25:
RVVS
a) bere na vědomí informaci o Koncepci veřejné správy 2021+,
b) schvaluje
i.
ustavení Pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+,
kterou v termínu do 31. března 2018 zřídí Ministerstvo vnitra,
ii.
rámcový harmonogram prací k tvorbě Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+.
Výsledky hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel/a se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
9. Různé
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma ve stručnosti podal informace z řídicích výborů.
•

Informace z Řídicích výborů

Jednání Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy 7. 2. 2018:
• ŘVM schválil informaci o plnění opatření IP 1 za rok 2017;
• ŘVM vzal na vědomí informace o Registru práv a povinností a jeho plánovaném rozvoji;
• ŘVM vzal na vědomí informaci o vyhodnocení výzev č. 58 a 117 vyhlašovaných MPSV v rámci
OPZ v březnu 2017,
• ŘVM vzal na vědomí informaci o přípravě projektu na zpracování Public Governance Review
of the Czech Republic.
Jednání Řídicího výboru pro optimalizaci veřejné správy v území 7. 2. 2018:
• ŘVO schválil informaci o plnění opatření IP 2 za rok 2017;
• ŘVO vzal na vědomí informace o projektu Centra společných služeb;
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•
•
•

ŘVO vzal na vědomí informace o Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+;
ŘVO vzal na vědomí informaci o Transferu invencí pro obce a regiony;
ŘVO vzal na vědomí informace o připravované výstavě ke stému výročí založení ČSR.

Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ani Řídicí výbor pro lidské
zdroje nezasedal.
•

Informace o plnění Implementačních plánů

Ing. Mgr. David Sláma ve stručnosti shrnul stav plnění jednotlivých opatření z IP 1 – 4 ke dni
31. 12. 2017. Uvedl, že vyhodnocení bude součástí evaluační zprávy za plnění SRRVS, která bude
předložena do konce června 2018 vládě. Sdělil, že materiály byly schváleny příslušnými ŘV a RVVS
jsou předkládány pro informaci.
Předsedající schůze Ing. Mgr. David Sláma vyzval přítomné, zda mají nějaký další příspěvek do bodu
Různé. Mgr. Pavel Drahovzal upozornil na to, že v legislativním procesu nebo v Poslanecké sněmovně
jsou předloženy zákony týkající se veřejné správy, např. rozšíření pravomocí NKÚ, novela zákona
o svobodném přístupu k informacím, o registru smluv, o finanční kontrole ve veřejné správě, a dal
návrh na zařazení bodu k těmto legislativním změnám na příští zasedání RVVS. Ing. Mgr. David Sláma
k tomu uvedl, že někdy je legislativní proces tak rychlý, že na něj RVVS není schopna v rámci
stanovených termínů reagovat, a vyzval, aby členové aktivně reagovali na probíhající připomínková
řízení, a přislíbil zařazení bodu. Zástupce MPO vyzval k systémovému přehodnocení udělování sankcí
v rámci veřejné správy. Ing. Mgr. David Sláma konstatoval, že na vládní úrovni zatím tento problém
probírán nebyl, avšak do budoucna diskusi nevylučuje. Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil
do diskuse, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Během projednávání bodu č. 9 odešel 1 člen s hlasovacím právem, kvorum pro přijetí usnesení
zůstalo 8.
Usnesení č. 9/25:
RVVS bere na vědomí informace z Řídicích výborů a informace o plnění Implementačních plánů.
Výsledky hlasování:
Pro: 14
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel/a se hlasování: 0

10. Závěr
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma poděkoval za účast a konstruktivní jednání a ve 12:10 h zasedání
ukončil.
Další zasedání RVVS proběhne v pátek 20. 4. 2018 od 9:30 h.
Zpracovala:
Schválil:
V Praze dne:

Mgr. Renata Hůrková
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy
a státní správy pověřený řízením sekce veřejné správy
20. 2. 2018
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