Zápis č. 8
z jednání Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 12. 3. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídícího výboru: 22 (14/8)
Počet přítomných členů Řídícího výboru (včetně zastupujících): 11 (8/3)
Minimální počet členů hlasujících pro přijetí usnesení: 8

Průběh jednání
1. Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájila předsedkyně Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě (dále jen „ŘV“)
JUDr. Kateřina Černá (dále jen „předsedkyně ŘV“). Přivítala přítomné a vyzvala JUDr. Andreu
Fáberovou ředitelku odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce státní služby, sekce pro státní
službu, aby seznámila přítomné členy ŘV s aktuálním stavem při implementaci služebního
zákona.
JUDr. Fáberová informovala o:
- stavu příprav a jednotlivých prováděcích předdpisů
- personálních změnách v sekci pro státní službu a jmenování ředitelů sekce pro státní
službu
- vyhlášení výběrových řízení na státní tajemníky.
A seznámila s aktuálními problémy praxe při realizaci služebního zákona.
Harmonogram legislativních prací – JUDr. Fáberová stručně seznámila aktuálním stavem
legislativních procesů jednotlivých prováděcích předpisů souvisejících s implementací
služebního zákona.
Zástupkyně MF informovala o jednání pracovní skupiny, v níž jsou připravovány analýzy
k odměňování ve státní službě, zadání této analýzy bude po dopracování předloženo řídicímu
výboru k připomínkování.

2. Projednání a schválení návrhu programu Řídícího výboru
Předsedkyně ŘV vyzvala členy ŘV k vyjádření se k předloženému návrhu programu jednání ŘV.
K předloženému návrhu programu nebyly doplněny další body.
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3. Vyhodnocení podkladů pro zpracování analýz dle Implementačních plánů ke
strategickému cíli 4
Mgr. Kapustová ze sekce pro státní službu podala informaci o zpracovaných analýzách a stavu
příprav zadání pro zpracování analýz, představila členům ŘV podklad pro získání vstupních
informací z ústředních správních úřadů k analytickým informacím v oblasti personálního řízení
dle osmi pilířů Implementačního plánu pro strategický cíl 4 Profesionalizace lidských zdrojů ve
veřejné správě.
Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu do 19. 3. 2015 na
emailovou adresu marie.kapustova@mvcr.cz.
Členové ŘV byli rovněž informováni o tom, že na jednání RVVS byl prodloužen termín pro
zpracování analýz do 30. 9. 2015.

4. Seznámení s aktuálním stavem materiálu projektových záměrů
Předsedkyně ŘV informovala členy ŘV o nové struktuře zpracování Seznamu záměru
strategických projektů, o níž jednala Rada vlády pro veřejnou správu, materiál je průběžně
doplňován a upravován. Dle usnesení 8/3 RVVS z 20. 2. 2015 doporučuje RVVS, aby byl
předložen seznam záměrů projektů vyplývajících ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy
ČR pro období 2014-2020 a to formou dopracování Implementačních plánů v termínu do 31. 7.
2015.
I nadále je nutné na jednom místě evidovat všechny připravované projekty Strategického rámce
rozvoje veřejné správy České republiky a po dohodě s ředitelem odboru Hlavního architekta,
povede tuto databázi projektů jeho odbor.
Ing. Hana Truncová ze sekce pro státní službu představila projekty doplněné do projektového
okruhu (záměru) 20. Byly představeny projektové záměry, které by měly být realizovány
v rámci projektového okruhu Profesionalizace lidských zdrojů ve veřejné správě, pracovní verze
materiálu byla rozdána na jednání ŘV ve verzi tabulky platné k 26. 2. 2015.
Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu do 19. 3. 2015 na
emailovou adresu hana.truncova@mvcr.cz.

5. Informace ze Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační
společnosti – představení Národního architektonického plánu – dle zápisu
z jednání
Předsedkyně ŘV seznámila členy ŘV se zřízením Společného řídicího výboru pro eGovernment a
služby informační společnosti ve veřejné správě.
Dále předsedkyně ŘV informovala o rozšířeném jednání Společného řídicího výboru pro
eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě, které se uskuteční dne 1. 4.
2015 od 9. 00 ve velkém zasedacím sále 1.04 v 1. patře budovy MV ČR, nám. Hrdinů 3, Praha 4
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(max. 2 hodiny) a bude na něm představen Národní architektonický plán, vzhledem k omezené
kapacitě prostoru byla s předsedou SŘV projednána možnost účasti předsedů řídicích a
pracovních výborů, nebo jejich zástupců, zájemci potvrdí svou účast na e-mailovou adresu
sekretariatrvvs@mvcr.cz nejpozději do 25. 3. 2015.
Zápis z jednání Společného řídícího výboru je k dispozici na webových stánkách Ministerstva
vnitra pod bannerem Strategický rámec, sekce zápisy Společného řídicího výboru.

6. Informace ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu a související úkoly (změny
Implementačních plánů)
Předsedkyně ŘV představila program projednávaný na 8. zasedání Rady vlády. A seznámila
členy ŘV s aktuálními informacemi.
-

Rada vlády doporučila požádat o prodloužení termínu pro zpracování Seznamu záměrů
strategických projektů do 31. 7. 2015.
Seznam bude do vlády předložen pouze za strategický cíl 3 Zvýšení dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů e Governmentu.
U ostatních strategických cílů budou dopracovány Implementační plány, rozsah
dopracování je dojednáván koordinátorem za Ministerstvo vnitra Mgr. Menšíkovou.
Řídicí výbory a pracovní výbory budou rozsahu doplnění IP neprodleně po předání
zadání informovány.

Ing. Kvašná z MPSV informovala, že řídicí orgán OPZ požaduje rozšířit Implementační plány části
zabývající se projekty z OPZ o předpokládané finanční náklady (pokud již nejsou uvedeny),
žadatele projektu a klíčové aktivity. Dále informovala, že řídicí orgán OPZ již zahrnul projekty
vyplývající z Implementačních plánů do 1. nesoutěžní výzvy.
Zápis z 8. zasedání Rady vlády pro veřejnou správu je k dispozici na webových stánkách
Ministerstva vnitra pod bannerem Strategický rámec, sekce zápisy Rady vlády pro veřejnou
správu.

7. Organizační záležitosti a různé
Předsedkyně ŘV si vyžádala pravidelné podávání informace o implementaci zákona o státní
službě, např. nyní stav zapojení produktu RPP do systemizací.
Příští jednání se bude konat 16. 4. 2015 od 9.30 hodin
Zápis bude v el. verzi rozeslán všem členům Řídícího výboru.

8. Závěr
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1. Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu pro zpracování
analýz v oblasti personálního řízení dle osmi pilířů pro strategický cíl 4 do 19. 3. 2015
na emailovou adresu marie.kapustova@mvcr.cz.
2. Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu Projektového
záměru Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě do 19. 3. 2015 na
emailovou adresu hana.truncova@mvcr.cz.
3. Zájemci o účast prezentaci Národního architektonického plánu se mohou přihlásit na
e-mailovou adresu sekretariatrvvs@mvcr.cz nejpozději do 25. 3. 2015.

Přílohy:
1) Návrh programu ŘV 12. 3. 2015 – byl rozeslán 6. 3. 2015 elektronicky
2) Seznam záměrů strategických projektů – pracovní verze k 6. 3. 2015 – materiál byl
rozeslán elektronicky s pozvánkou 6. 3. 2015
3) Projektový záměr (okruh) 20 – pracovní verze – materiál byl rozdán na jednání ŘV 12. 3.
2015
4) Návrh dotazníku k současnému stavu personálních procesů ve správních úřadech

Zpracovala:

Mgr. Iva Kocourková,MPA, organizační zajištění výboru

Schválila:

JUDr. Kateřina Černá, předsedkyně Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě

Na vědomí:

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR

Dne 12. 3. 2015
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