V Praze dne 1. července 2019
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny pro přípravu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+
24. června 2019
Přítomní: podle prezenční listiny
Dne 24. června se v prostorách Ministerstva vnitra (budova Centrotex) uskutečnilo 5. jednání
Pracovní skupiny pro přípravu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+ (dále i „pracovní skupina“
nebo „PS“). Podle schváleného programu se jednání zabývalo pěti základními body, které níže
ve stručné podobě popisujeme.
1) Prezence, zahájení jednání
Jednání PS zahájil ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy a předseda PS
David Sláma, který upozornil především na skutečnost, že se s největší pravděpodobností jedná o
poslední jednání této pracovní skupiny, neboť návrhy Koncepce i Akčního plánu na léta 2021-2023
jsou již zpracovány a budou dle plánovaného harmonogramu v letních měsících předloženy do
vnitřního a vnějšího připomínkového řízení.
V této souvislosti popsal Petr Schlesinger, jak budou formálně i obsahově vypadat materiály vložené
do připomínkového řízení. Půjde celkově o dva materiály, které bude vláda schvalovat. Prvním
materiálem bude Koncepce „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“ (dále jen „Koncepce“), a
druhým materiálem bude „Akční plán na léta 2021-2023“ (dále „Akční plán“ nebo „AP“). Koncepce
bude předložena spolu se třemi přílohami, kterými jsou Analytická část (příloha č. 1), Registr rizik
(příloha č. 2) a Indikátorová soustava (příloha č. 3). AP bude mít jen jednu přílohu, a to Plán aktivit.
Představeny byly také dílčí změny, ke kterým v materiálech došlo poté, co byly přítomným rozeslány
jako podkladový materiál k jednání pracovní skupiny. Oproti zaslaným materiálům se v mezidobí
obsahově změnilo opatření Koncepce, týkající se statutárních měst (2.1.7). Upraveny byly také
některé indikátory (definice a výchozí a cílové hodnoty) v gesci Ministerstva životního prostředí,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR a Úřadu vlády ČR. Aktuální verzi indikátorové
soustavy obdrželi přítomní během jednání.
2) Projednání zpracovaného Akčního plánu na léta 2021-2023
Lucie Paličková stručně představila strukturu a obsah návrhu Akčního plánu na léta 2021-2023.
Během období platnosti prvního Akčního plánu bude započata realizace většiny návrhů opatření,
která jsou v Koncepci ukotvena, většina z nich bude taktéž v období platnosti prvního AP dokončena,
některá z nich budou tento AP překračovat. V této souvislosti L. Paličková zdůraznila, že předběžná
kalkulace finančních prostředků, uvedená v AP, je vždy vztažena k tříletému období, a to i
v případech, kdy realizace opatření bude pokračovat v letech následujících po ukončení prvního AP.
Aktuálně vychází finanční náročnost AP na přibližně 654 milionů Kč, které by měly být financovány
z různých zdrojů (OPZ, OP TP, Norské fondy, státní rozpočet).
3) Přestavení indikátorové soustavy, systému řízení rizik a komunikačního plánu
Lucie Paličková dále stručně okomentovala strukturu indikátorové soustavy. V některých případech
budou muset být doplněny výchozí a cílové hodnoty, které budou získávány prostřednictvím
dotazníkového šetření. To by mělo být provedeno ještě předtím, než materiál půjde do
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připomínkového řízení, tedy v červenci t.r. V jiných případech je místo výchozích, resp. cílových
hodnot stanoveno N/A, což znamená, že tyto hodnoty v současnosti „nejsou dostupné“ například
z důvodu jejich podmínění vznikem určitého informačního systému, který zatím neexistuje.
Petr Schlesinger představil obsah registru rizik, který se skládá celkově z 35 identifikovaných rizik.
Podle významnosti jsou tato rizika rozdělena do tří kategorií: rizika „nízkého významu“, „středního
významu“ a „velmi významná“. Jako velmi významná byla identifikována následující rizika: politické
riziko, nedostatečné finanční zajištění plnění Koncepce a realizace jednotlivých Akčních plánů,
vznik nekvalitních výstupů, neprosazení nutných legislativních změn, rezistence veřejné správy ke
změnám, resp. nevůle stakeholderů k přijetí navržených změn. Dále byl stručně prezentován rovněž
komunikační plán, který se zaměřuje nejen na představení nových materiálů poté, co budou
schváleny vládou ČR (zejména této Koncepce + AP, či budoucích Akčních plánů), nýbrž i na průběžnou
komunikaci výstupů a výsledků.
Přítomní členové PS byli požádáni, aby případné připomínky ke všem projednávaným materiálům
zaslali do 2. července (včetně).
4) Harmonogram dalšího postupu
Další fází projednávání Koncepce a Akčního plánu bude během letních měsíců již zmíněné vnitřní a
vnější připomínkové řízení a následné předložení obou materiálů Radě vlády pro veřejnou správu.
Poslední fází bude předložení materiálů vládě ČR ke schválení.
Gestoři jednotlivých navržených opatření byli požádáni, aby se aktivně zapojili do průběhu
připomínkového řízení. K realizaci Koncepce, resp. AP, bude vytvořena nová pracovní skupina, která
by se měla ustavit ke konci roku 2020, ideálně ve stejném či obdobném složení, aby byla zachována
kontinuita.

Všem stávajícím i minulým členům této PS bylo vyjádřeno velké poděkování
za jejich aktivitu a velmi dobrou spolupráci při tvorbě Koncepce a AP.
5) Organizační záležitosti a různé
Ředitel Sláma požádal přítomné, aby se v rámci nadcházejícího připomínkového řízení pokusili ve
svých rezortech zajistit obsahovou koherenci předložených materiálů, které jsou v této podobě
výsledkem určitých kompromisů. Věra-Karin Brázová (MMR) připomněla vhodnost zapojení také
ostatních gestorů opatření a specifických cílů do Komunikačního plánu. Komunikační plán, který je
integrální součástí Koncepce, je v tomto smyslu možné doplnit do 2. července. I. Mottlová (SMO
ČR) informovala přítomné o vznesených připomínkách k AP, které se budou týkat doplnění SMO ČR
mezi spolupracující subjekty u vybraných opatření. S. Mačejová (ÚV ČR) připomněla nutnost
zpracování Přehledu dopadů Koncepce. D. Hrubý (SMS ČR) informoval o „koncentrované verzi“
připomínek ke Koncepci, které budou v nejbližší době ze strany SMS ČR zaslány MV (do 2. července).
Zapsal: Mgr. Petr Schlesinger

Ověřila: Mgr. Lucie Paličková

Schválil: Mgr. Petr Schlesinger, vz.
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