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Za uplynulý rok se již podařilo…
Obce budou moci získávat údaje z registru obyvatel – např. pro gratulace
při životním jubileu
Od dubna 2015 navýšení odměn pro volené zastupitele obcí a krajů o 3,5
%
Prosazení novelizace zákona o obcích a zákona o svobodném přístupu k
informacím
Zahájení přípravy nové právní úpravy odměňování zastupitelů ÚSC
Navýšení celkového objemu zdrojů na příspěvek na výkon státní správy o
1%

Základní koncept
• Reforma již byla, nyní by měla přijít evoluce
– Přes dvě dekády fungující demokratická veřejná správa potřebuje další
vylepšení a inovace pro moderní dobu
– Nejpozději v roce 2020 nová komplexní strategie veřejné správy

• Veřejná správa jako služba blízká občanům
– Zadána analýza, aby i obce, které nejsou ORP mohly vydávat občanské
průkazy
– Budou prověřeny další agendy u nichž bude možné zrušit místní
příslušnost
• Od 1.1.2016 cestovní doklady na jakémkoli ORP
• Monitoring úřední doby jednotlivých úřadů
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Strategie ve veřejné správě
• Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020 a
navazující Implementační plány
– V srpnu 2014 schválen SRRVS, v lednu 2015 IP
– Obsahuje 4 strategické cíle a 12 specifických cílů
• Oblast modernizace veřejné správy, zavádění metod kvality, hodnocení výkonu
veřejné správy, harmonizace a optimalizace územní veřejné správy, financování
přeneseného výkonu, elektronizace a eGovernment, aplikace služebního zákona,
posilování lidských zdrojů ve veřejné správě.

– Většina aktivit začíná zpracováním analýz
• 5/2015 zpracování obsahové zadání analýz
• 9/2015 příprava projektové žádosti

– Do roku 2020 vládě MV předloží návrh nové strategie pro veřejnou
správu pro období 2020+
– Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje
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Cíle směřování veřejné správy
4 strategické cíle Strategického rámce a 12 specifických cílů

1.
Modernizace
veřejné správy

2.
Revize a
optimalizace
výkonu veřejné
správy v území

3.
Zvýšení
dostupnosti a
transparentnosti
VS eGovernment

4.
Profesionalizace
a rozvoj lidských
zdrojů

Klíčové výzvy - Skladebnost
76 (1) okresů
Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění státu

14 VÚSC, 6248 obcí+5 vojenských újezdů, 205 ORP, 388 POÚ
347/1997 Sb. o vytvoření VÚSC
Vyhláška č. 564/2002 Sb. a č. 388/2002

7 (1) krajů
Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění státu

8 regionů soudržnosti/7ITI
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje

Příklad 1 - ORP Turnov - obec Sychrov
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Příklad 2- obec Horní Dubenky

Příspěvek
na přenesený výkon státní správy

•

Ministerstvo vnitra intenzivně jednalo s Ministerstvem financí o navýšení
příspěvku
– Rozeslány dopisy na jednotlivé resorty, aby vyčíslily dopady plánovaných
změn v zákonech
– Pro rok 2016 dojde k nárůstu celkového objemu příspěvku o 1 %

•

Dlouhodobé řešení
– V rámci SRRVS specifický cíl
– Snaha o provazbu na výkonové financování u vybraných agend
– Výkonové financování nejspíše nepůjde aplikovat u všech agend – např.
správní řízení, ale u standardizovatelných agend (OP, CD)
– Potřeba rovněž sledovat dopad na státní rozpočet a celkovou administraci
příspěvku, aby nenesl náklady na obě strany
– Pilotní projekt v roce 2018

Ad hoc odebírání kompetencí obcí
a Rada vlády pro veřejnou správu

•

Unesení vlády ukládá resortům konzultovat záměry změn kompetencí obcí v
jednotlivých zákonech s Ministerstvem vnitra
– Resorty předbíhají výsledky analýz i přípravu strategie
– Dopisy ministra vnitra na jednotlivé ministry a dopisy NMV na legislativní
náměstky

•

Podařilo se zabránit koncentraci agend silničních správních úřadů pouze na obce
ORP – kvůli výkopu nebude nutno jezdit jen na ORP
– Podpořeno Poslaneckou sněmovnou
– Kompromisní řešení s Ministerstvem dopravy

•

Od srpna 2014 zřízena Rada vlády pro veřejnou správu jako poradní orgán vlády v
oblasti veřejné správy
– Zaujetí stanoviska ke změnám kompetencí obcí
– Projednávání harmonogramu výzev v oblasti veřejné správy
– Projednávání opatření ve vztahu k implementačním plánům a strategiím
– Projednávání materiálů na vládu ve vztahu k veřejné správě

RVVS, RVIS a koordinační role MV

sekretariát
Rad vlády

Připravovaná legislativa
Novelizace zákona o evidenci obyvatel
Novelizace zákona o obcích
Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím
Zákon o registru smluv
Novelizace zákona o přestupcích
Veřejné opatrovnictví
Změna systému odměňování, možnost mimořádných odměn pro
uvolněné zastupitele
• …
•
•
•
•
•
•
•

Kvalita a dostupnost: Úřední hodiny
Jaké máte na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
úřední hodiny?
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření N= 224 (2015)
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Klíčové výzvy: Decentralizace
Zájem POÚ o vydávání OP a CP

Zájem

Vlastní finanční účast
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření N=129 (2015)

Evoluce na poli OP, CP, (ŘP)
Sněmovní tisk 498 - Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech
• Prodloužení platnosti občanských průkazů vydávaných občanům starším 70 let na 35 let
• Rušení místní příslušnosti u cestovních pasů
• Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě jako volba (transparentnost rozhodování)
Aktuální kroky
•

Zvýšení efektivity technického vybavení, možné přerozdělení kabin a snaha o snížení nákladů v
rámci UNO

•

Diskuse možného využití evropských fondů pro modernizaci technického vybavení

Budoucnost?
• Plošné využití eOP s čipem (bez správního poplatku, s jasným praktickým využitím, jako součást
implementace nařízení eIDAS)
• Diskuse možné decentralizace na pověřené obecní úřady, srovnání s využitím mobilního
vybavení
• Diskuse se MD, MF a STC o sjednocení pravidel a společné vydávání občanských průkazů,
cestovních dokladů a řidičských průkazů

Klíčové výzvy – Kvalita
•

•

•

Nástroj podpory kvality - ocenění pro úřady poskytující
nadstandarní a uživatelsky přívětivé služby pro občany s
názvem "Úřad pro občany„
Nutnost existence objektivních a prokazatelných kritérií
– Úřední hodiny/otevírací doba
– Elektronický objednávkový systém
– Komfort pro občana (dopravní spojení, dětský
koutek, …)
– Komunikace úřadu(webové stránky, facebookový
profil, rozklikávací rozpočet)
– Transparentnost (zveřejňování smluv)
– Participace občana (online přenosy ze
zastupitelstva, participativní rozpočet, možnost
hlášení závad)
– Hospodaření (ukazatele dluhové služby)
Ocenění - Speciální označení na dveře úřadu, diplom
pro starostu/tajemníka

Ke spolupráci existuje několik
platforem…
Rada vlády pro
veřejnou správu

Pracovní tým pro VS
v rámci tripartity

Pracovní výbory

Řídící výbor pro
modernizaci VS

Řídící výbor pro
optimalizaci VS
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Komunikace napříč sférami

Výjezdy NMV do území

Komunikace na výborech
senátu a Poslanecké
sněmovny

Spolupráce s
akademickou sférou

Porady s řediteli krajských
úřadů a tajemníků obcí ORP
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Děkuji za pozornost
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