Zápis č. 8
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 29. 1. 2015
Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru: 16
s právem hlasovat
13 členů

bez práva hlasovat 3 členů

Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 11
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 9
Počet k přijetí usnesení: 7

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): 11
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 9
Počet k přijetí usnesení: 7
Řídící výbor je usnášeníschopný.
Dále seznámil členy ŘV se zápisem ze 7. jednání ŘV a vyzval přítomné k uplatnění případných
připomínek.
K zápisu ze 7. jednání ŘV nebyly připomínky.

2) Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV
Předseda ŘV navrhl tento program jednání ŘV pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území.
1. Prezence a zahájení jednání
2. Projednání a schválení návrhu programu Řídícího výboru
3. Informace o projednání Implementačních plánů ke Strategickému rámci rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014-2020 – aktuální úkoly z usnesení vlády
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4. Informace o personálním zajištění realizace Implementačních plánů
5. Postup opatření / aktivit 2015
6. Zahájení analytických a koncepčních prací při implementaci tématu Systémové
podpory meziobecní spolupráce jako nedílné součásti zpracování analýzy pro
implementaci Specifického cíle 2.1 Harmonizace administrativního členění státu
7. Organizační záležitosti a různé
8. Závěr
K předloženému návrhu programu nebyly doplněny žádné další body. V bodu Různé bude, na
návrh pana Školníka, projednána záležitost připravovaných dílčích reforem jednotlivými
ministerstvy.

Usnesení č. 8/1
Program byl schválen.
Pro: 9
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Informace o projednání Implementačních plánů ke Strategickému rámci
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 – aktuální úkoly z usnesení
vlády
Předseda ŘV a tajemnice seznámil členy ŘV s usnesením vlády č. 21 ze 14. ledna 2015, jímž byl
schválen materiál Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020, změna Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 a změna Statutu Rady vlády pro veřejnou správu. Jako příloha
zápisu z jednání ŘV budou rozeslány všechny aktualizované dokumenty a usnesení vlády.
Následně byly projednány úkoly uložené vládou tj. Seznam záměrů strategických projektů
v oblasti veřejné správy a informační společnosti a zpracovaný Harmonogram.
V průběhu jednání přišli Mgr. Ryšánek a Ing. Havlík
Počet přítomných členů ŘV (včetně zastupujících): 13
Počet přítomných členů ŘV oprávněných hlasovat: 10

4) Informace o personálním zajištění realizace Implementačních plánů
Tajemnice ŘV sdělil členům ŘV, že na RVVS informovala ředitelka odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly o stavu rozpracovanosti obsazení organizační struktury implementačních plánů,
souvisejících jednáních uvnitř Ministerstva vnitra a vyžádala si spolupráci spolupracujících
institucí. Zpracovávaný materiál vychází ze struktury rámcově stanovené v implementačních
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plánech a momentálně jsou dojednávány jednotlivé úkony související s činností konkrétních
pozic. Celý materiál by měl být předložen najednání RVVS dne 20. 2. 2015.

Usnesení č. 8/2
ŘV ukládá předsedům pracovních výborů zpracovat a předložit ŘV návrhy zadání
analýzy jednotlivých specifických cílů SC 2 a navržení způsobu jejich realizace v termínu
do 28. 2 2015. Následně bude materiál sekretariátem ŘV sumarizován a 5. 3. 2015
rozeslán členům ŘV, aby materiál mohl být projednán 12. 3. 2015 na jednání ŘV.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Postup opatření / aktivit 2015
Tajemnice ŘV informovala členy ŘV, že ve spolupráci se sekretariátem RVVS byl zpracován
první návrh Aktivit implementace Strategického rámce na rok 2015, který je zatím jen
v pracovní verzi, po jeho dokončení a projednání v RVVS bude rozeslán všem členům ŘV.

6) Zahájení analytických a koncepčních prací při implementaci tématu Systémové
podpory meziobecní spolupráce jako nedílné součásti zpracování analýzy pro
implementaci Specifického cíle 2.1 Harmonizace administrativního členění
státu
Předseda ŘV požádal o představení zaslaného materiálu, viz příloha č. 7. Pan Lízner představil
jednotlivé body zpracovaného harmonogramu, následně proběhla diskuse, ze které vyplynulo,
že problém spadá pod více výborů, a proto k této věci bude svoláno společné jednání příslušných
pracovních výborů, pod které tato záležitost spadá a do konce února sestaví společné zadání, jež
bude předloženo ŘV.

7) Organizační záležitosti a různé
a) ŘV projednal dopis primátorky HMP s nominací členů do pracovních výborů, takto:
2.1 Pracovní výbor pro harmonizaci administrativního členění státu
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
2.4 Pracovní výbor pro úpravu a optimalizaci systému financování přeneseného výkonu
státní správy:
Ing. Zdeňka Javornická
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2.5 Pracovní výbor pro snížení rizika platební neschopnosti územní samosprávy:
Ing. Zdeňka Javornická
Usnesení č. 8/3
Řídící výbor schvaluje navržené členky do pracovních výborů dle zaslané nominace.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: O

b) ŘV byl informován o tom, že proběhlo ustavující jednání RVIS informace z jednání RVIS a
jejích orgánů a výborů jsou na webovém portále. http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-proinformacni-spolecnost.aspx.
c) Pan Školník informoval ŘV, že MMR v současné době připravuje organizační změny
týkající se přesunu stavebních úřadů pouze na obce III. typu a to od 1. 1. 2016, k této
problematice proběhla dlouhá diskuse a ŘV přijal usnesení.
Usnesení č. 8/4
ŘV nesouhlasí s přípravou dílčích reforem některými ministerstvy k přesunu kompetencí
z obcí I. a II. typu na obce III. typu v různých oblastech státní správy (např. stavební
úřady, silniční správní úřady) probíhajících v pracovní skupině na MMR a žádá RVVS o
informaci do 15. 2. 2015, zda se reformy připravují, protože v případě, že ano, tak
nebude možno zodpovědně pokračovat v realizaci strategického cíle 2.
Pro: 10
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdržel se: O

Příští jednání ŘV se bude konat 19. 02. 2015 od 9. 30 hodin,
v místnosti 1.70.
8) Závěry
1. Rozeslat aktualizované dokumenty dle bodu 3 a usnesení vlády
Zodpovídá: tajemnice
Termín: společně se zápisem
2. Zpracovat a předložit ŘV návrhy zadání analýzy jednotlivých specifických cílů SC 2 a
navržení způsobu jejich realizace v termínu do 28. 2 2015. Následně bude materiál
sekretariátem ŘV sumarizován a 5. 3. 2015 rozeslán členům ŘV, aby materiál mohl
být projednán 12. 3. 2015 na jednání ŘV.
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Zodpovídá: Předsedové PV
Termín: do 28. 2. 2015
Zodpovídá: tajemnice (finalizace materiálu)
Termín: 5. 3. 2015
3. Informovat nové členky pracovních skupin
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned
4. ŘV nesouhlasí s přípravou dílčích reforem některými ministerstvy k přesunu
kompetencí z obcí I. a II. typu na obce III. typu v různých oblastech státní správy
(např. stavební úřady, silniční správní úřady) probíhajících v pracovní skupině na
MMR a žádá RVVS o informaci do 15. 2. 2015, zda se reformy připravují, protože
v případě, že ano, tak nebude možno zodpovědně pokračovat v realizaci
strategického cíle 2.
Zodpovídá: RVVS
Termín: do 15. 2. 2015
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 29. 1. 2015
Přílohy:
1) Návrh programu ŘV 29. 1. 2015 – byla rozeslána 26. 1. 2015 elektronicky
2) Usnesení vlády č. 21 ze dne 14. 1. 2015
3) Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, se zapracováním
změn dle usnesení vlády č. 21
4) Statut RVVS, se zapracováním změn dle usnesení vlády č. 21
5) Statut RVIS, se zapracováním změn dle usnesení vlády č. 21
6) Harmonogram přípravy materiálu do vlády Seznam záměrů strategických projektů
v oblasti veřejné správy a informační společnosti k předložení vládě do 31. 3. 2015
7) Systémová podpora meziobecní spolupráce – materiál byl rozeslán 26. 1. 2015
elektronicky
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