Zápis č. 9
z jednání Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
konaného dne 22. 04. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Počet členů Řídícího výboru: 20
Počet přítomných členů Řídícího výboru (včetně zastupujících): 14

Průběh jednání
1. Prezence a zahájení jednání
1. Jednání zahájil předseda Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě (dále jen „ŘV“)
RNDr. Josef Postránecký (dále jen „předseda ŘV“). Předseda ŘV přivítal přítomné
a informoval o změně ve funkci předsedy a místopředsedy Řídícího výboru a zároveň
poděkoval dosavadní předsedkyni JUDr. Kateřině Černé za dosavadní práci v ŘV. Tato
změna proběhla po dohodě Rady vlády pro veřejnou správu a dosavadní předsedkyně ŘV.
Předseda ŘV zdůvodnil její souvislost s orientací Strategického cíle 4, který je orientován
na implementaci zákona o státní službě a k oblasti rozvoje lidských zdrojů, ve které
se předpokládá vytvoření dalších směrů orientace a formování lidských zdrojů v celé
veřejné správě prostřednictvím zákona o státní službě. Předseda ŘV dále přiblížil
přítomným program jednání a předpokládané organizační změny.
2. Projednání a schválení návrhu programu Řídícího výboru
2. Předseda ŘV vyzval členy ŘV k vyjádření se k předloženému návrhu programu jednání ŘV.
K předloženému návrhu programu nebyly doplněny další body a návrh programu jednání
byl schválen.
3. Informace k aktuálnímu stavu implementace zákona o státní službě včetně informace
z jednání s EK.
3. Předseda ŘV informoval přítomné členy ŘV o aktuálním stavu implementace zákona o státní
službě. V rámci této informace zmínil:
- návrh nařízení vlády o oborech státní služby, který byl schválen vládou dne 22. 4. 2015
a o změnách, které jeho přijetí předcházely,
- nařízení vlády o pravidlech organizace služebních úřadů,
- nařízení vlády o úřednické zkoušce,
- nařízení vlády o služebním hodnocení, které je spojené s otázkou odměňování a vazbou
na stanovení osobního příplatku,
- probíhající meziresortní připomínková řízení,
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- naplňování zákonných ustanovení zákona o státní službě, které předpokládá obsazení
nejvyšších postů ve státní správě, kdy v rámci této informace předseda ŘV představil
členům ŘV aktuální situaci o výběrových řízeních na státní tajemníky v jednotlivých
resortech a dokončení procedur v případě překlopení vedoucích služebních úřadů
do režimu služebního zákona a složení jejich služebního slibu,
- systemizaci – která představuje důležitý krok v implementaci zákona,
- naplnění závazků, ke kterým se ČR přihlásila v Dohodě o partnerství a dalšími dokumenty
v oblasti služebního zákona, kdy toto naplňování sleduje Evropská komise. Předseda ŘV
v této souvislosti předal informace z předešlého jednání Evropské komise a informoval
o příštím jednání, které se uskuteční v červnu.
4. Aktualizace Implementačního plánu k SC 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů
ve veřejné správě – projednání návrhů
4. Ing. Truncová ze sekce pro státní službu přiblížila projektové záměry diskutované
na předcházejícím jednání ŘV a podala informaci o jejich vývoji a aktualizaci
Implementačního plánu k SC 4 - Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.
Na Ing. Truncovou reagoval Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy, se zdůvodněním představených změn. Následně proběhla
debata členů ŘV nad předloženými materiály a vyznačenými změnami, které byly rozdány
na jednání ŘV ve verzi tabulky platné k 20. 4. 2015.
Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu do 27. 4. 2015 na emailovou
adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
5. Vyhodnocení podkladů
ke strategickému cíli 4

pro

zpracování

analýz

dle

Implementačních

plánů

5. Mgr. Kapustová ze sekce pro státní službu podala informaci o zpracovaných analýzách
a stavu vyhodnocení podkladů pro zpracování analýz dle Implementačních plánů
ke strategickému cíli 4. Zmínila aktuální situaci k vypracování podkladové analýzy a v této
souvislosti informovala o nutnosti změny podkladů 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. Předseda ŘV doplnil informace k danému bodu jednání o informace
z jednání Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen „RVVS“) a zpracovaných podkladech
k dané analýze.
Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k zaslanému podkladu do 11. 5. 2015 na emailovou
adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
6. Organizační záležitosti a různé (aktualizace členské základny ŘV, Implementační
jednotka)
6. Předseda ŘV sdělil přítomným členům ŘV diskutované změny a úpravu složení členů ŘV
na jednání Rady vlády pro veřejnou správu na základě vyhodnocení fungování ŘV a účelnosti
jeho jednání. V této souvislosti vyzval přítomné členy ke zvážení úpravy složení členské
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základny ŘV, jak ze strany úřadů státní správy, tak ze strany územních samosprávných celků.
Jednotlivým organizacím, které jsou členy ŘV budou rozeslány dopisy týkající se úpravy
složení členů ŘV.
Dále se předseda ŘV vyjádřil k usnášeníschopnosti ŘV a v této souvislosti k nutnosti
vypracování a přijetí vlastního Statutu Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
(dále jen „Statut ŘV“) a jednacího řádu Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě
(dále jen „Jednací řád ŘV“) a jejich následnému předložení na příští jednání RVVS.
Následně vystoupil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy s informací týkající se projektu Implementační jednotky.
Předseda ŘV se poté v bodu Různé vyjádřil k termínům příštích jednání ŘV, které budou
předcházet s týdenním předstihem jednání RVVS a budou se konat vždy ve čtvrtek ve 13:00
hod.
Příští jednání se bude konat dne 21. 5. 2015 od 14.00 hodin (jednání je posunuto
z původní 13. hodiny z důvodu obsazenosti zasedací místnosti)
Na závěr předseda ŘV poděkoval členům ŘV za účast.
7. Závěr
1. Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu týkající se 4. bodu
jednání ŘV - Aktualizace Implementačního plánu k SC 4 Profesionalizace a rozvoj
lidských zdrojů ve veřejné správě – projednání návrhů do 27. 4. 2015 na emailovou
adresu: jana.drabova@mvcr.cz.
2. Členové ŘV mohou zaslat své připomínky k předanému podkladu týkající se 5. bodu
jednání ŘV - Vyhodnocení podkladů pro zpracování analýz dle Implementačních plánů
ke strategickému cíli 4 do 11. 5. 2015 na emailovou adresu: jana.drabova@mvcr.cz.

Zápis bude v el. verzi rozeslán všem členům Řídícího výboru.
Zpracovala: Mgr. et Mgr. Jana Drábová, tajemnice Řídícího výboru
Schválil: RNDr. Josef Postránecký, předseda Řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě

Dne 24. 04. 2015
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