Zápis č. 7
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 9. 12. 2014
Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru: 18
s právem hlasovat
11 členů

bez práva hlasovat 7 členů

Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 10
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 8
Počet k přijetí usnesení: 6

Průběh jednání

1) Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil předseda Řídícího výboru pro optimalizaci veřejné správy (dále jen „ŘV“)
Mgr. Drahovzal (dále jen „předseda ŘV“) a přivítal přítomné.
Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 10
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 8
Počet k přijetí usnesení: 6
Řídící výbor je usnášeníschopný.
Dále seznámil členy ŘV se zápisem z 6. jednání ŘV a vyzval přítomné k uplatnění případných
připomínek.

K zápisu z 6. jednání ŘV nebyly připomínky.

2) Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV pro optimalizaci výkonu
veřejné správy v území
Předseda ŘV navrhl tento program jednání ŘV pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území.
1. Prezence a zahájení jednání
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2. Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV pro optimalizaci výkonu veřejné
správy v území
3. Projednání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení k Implementačnímu
plánu pro SC 2
4. Organizační záležitosti a různé
5. Závěr
K předloženému návrhu programu nebyly doplněny žádné další body.

Usnesení č. 7/1
Program byl schválen.
Pro: 8
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Projednání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení k
Implementačnímu plánu pro SC 2
a) vypořádání mezirezortního připomínkového řízení
V úvodu byli členové ŘV seznámeni s výsledkem meziresortního připomínkového řízení
k materiálu „Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR v období 2014
– 2020“, připomínky podalo 54 připomínkových míst, celkem bylo uplatněno 109, z toho 86
připomínek bylo uplatněno jako zásadních. Termín pro uplatnění byl do 4. 12. 2014, dne 10. 12.
2014 proběhne vypořádání uplatněných připomínek s jednotlivými subjekty.
Předseda ŘV seznámil členy ŘV s postupem při vypořádání připomínek: nejprve ŘV vypořádá
připomínky označené v předaném podkladu k jednání fialovou barvou, tedy ty které se týkají IP
ke SC 2. Následně projedná všechny připomínky předané v rámci vypořádání uplatněných
připomínek, na závěr projednávání tohoto bodu byli členové ŘV seznámeni obecně
s připomínkami podanými ke zpracovanému materiálu.

Usnesení č. 7/2
ŘV nedoporučuje akceptovat připomínku 41.2.
Pro: 7
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 7/3
ŘV nedoporučuje akceptovat připomínku 43.17.
Pro: 8
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 7/4
ŘV bere na vědomí návrh na vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového
řízení v kontextu přijatých usnesení k IP SC 2.
Pro: 8
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/5
ŘV bere na vědomí návrh na vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového
řízení IP Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky v období 20142020.
Pro: 8
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Organizační záležitosti a různé
Usnesení č. 7/6
ŘV žádá MV o stanovisko k návrhu na přesun kompetencí silničních správních úřadů obcí
I. typu na obecní úřady III. typu. ŘV nesouhlasí s takovým přesunem kompetencí a
domnívá se, že je v rozporu s usnesením vlády č. 680 ze dne 27. 8. 2014, kterým byl přijat
SRRVS.
Pro: 8
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

a) ŘV byl informován o tom, že Vláda ČR dne 24. 11.2014 schválila zřízení RVIS.
V návaznosti na zřízení RVIS byl informován i o tom, že v návrhu materiálu do vlády k IP
je nutné doplnit i úpravu obou statutů rad vlády se zřízením Společného řídícího výboru
pro e- Government a informační společnost.
b) ŘV byl informován o rezignaci člena ŘV pana ing. Janaty.
c) ŘV byl informován o závěrech ze 6. zasedání RVVS.
d) Byl projednán termín jednání na MF ČR k prezentaci návrhu zákona o vnitřním řízení a
kontrole ve veřejné správě, byl dohodnut termín 16. 12. 2014 od 9.00 do 11.00 hodin.
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Příští jednání ŘV se bude konat 29. 01. 2015 od 9. 30 hodin
5) Závěry
1. ŘV nedoporučuje akceptovat připomínku 41.2.
2. ŘV nedoporučuje akceptovat připomínku 43.17.
3. ŘV bere na vědomí návrh na vypořádání připomínek
připomínkového řízení v kontextu přijatých usnesení k IP SC 2.

z mezirezortního

4. ŘV bere na vědomí návrh na vypořádání připomínek z mezirezortního
připomínkového řízení IP Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky v období 2014-2020.
5. ŘV žádá MV o stanovisko k návrhu na přesun kompetencí silničních správních úřadů
obcí I. typu na obecní úřady III. typu. ŘV nesouhlasí s takovým přesunem kompetencí
a domnívá se, že je v rozporu s usnesením vlády č. 680 ze dne 27. 8. 2014, kterým byl
přijat SRRVS.

Zpracoval: Mgr. Iva Kocourková, MPA, pověřená organizačním zajištěním výboru
Schválil: Mgr. Pavel Drahovzal, předseda řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy
v území
Na vědomí: Ing. Marie Kostruhová, Mgr. Jan Roneš
Dne 9. 12. 2014

Přílohy:
1) Návrh programu ŘV 9. 12. 2014
2) Prezenční listina 7. zasedání ŘV
3) Vypořádání připomínek uplatněných k materiálu nelegislativní povahy „Implementační
plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 až
2020“ (dále jen „Implementační plány“) pro SC 2 – rozesláno elektronicky před jednáním
ŘV
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