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ÚŘAD 21. STOLETÍ (1/2)

Virtualita (portálové řešení, aplikace, online služby, digitalizace)

Přátelská komunikace (sociální sítě, klientský servis, komunikační

strategie)

Budování značky (branding, jednotný vizuální styl, identita obce)

Modernost (technologická výbava, online objednání, automatizace,

inovační management)

→ www.mvcr.cz/clanek/urad-21-stoleti



ÚŘAD 21. STOLETÍ (2/2)

Žádaný zaměstnavatel (péče o zaměstnance, moderní

benefity)

Radnice pro všechny (transparentnost, otevřenost

radnice, participace občanů)

Úřad myslící na lidi i přírodu (CSR, environmentální

management, zelené projekty, sociálně odpovědné

veřejné zadávání)

→ www.mvcr.cz/clanek/urad-21-stoleti



WEBINÁŘE K INOVAČNÍMU MANAGEMENTU (1/2)



WEBINÁŘE K INOVAČNÍMU MANAGEMENTU (2/2)

Proběhlý 

webinář

29. 9. 2020



PŘÍPRAVA WEBOVÉHO MAPOVÉHO PORTÁLU MV



PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD ORP 2020 (1/3)

142 ORP (a MČ Prahy) (62,5%)

Slavnostní vyhlášení na podzim 2020 (kvůli Covid-19).

Publikace příkladů dobré praxe:

• 17 příkladů

• 5 příkladů ke Covid-19

→ www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020



PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD ORP 2020 (2/3)



PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD ORP 2020 (3/3)



PŘEKLAD NOVÉ METODIKY CAF 2020

Coby národní garant CAF jsme zpracovali překlad nové verze

metodiky CAF – Společného hodnoticího rámce.

Revizi metodiky CAF připravil v průběhu předchozích 2 let Evropský

institut pro veřejnou správu (EIPA).

CAF 2020 představuje již 5. verzi metodiky sebehodnocení určené

pro organizace veřejné správy/ veřejného sektoru.

Původní požadavky byly doplněny zejména v oblasti digitalizace VS,

inovací, udržitelnosti, nebo agilnosti organizace.

Byly upraveny požadavky subkritérií a aktualizovány příklady sloužící

pro objektivnější hodnocení organizace.

→ http://kvalitavs.cz/vychazi-cesky-preklad-metodiky-caf-2020/



DATOVÝ SKLAD

Připravujeme Datový sklad (data k veřejné správě).

Možnost generovat data do MS Excel (formát CSV).

Základ pro případné jednotné úložiště dat napříč

subjekty veřejné správy.

Datový základ pro analýzy (evidence-based).



NOVÁ METODIKA PRO STANOVENÍ NÁKLADŮ 

NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Nová metodika (schválená usnesením vlády ČR ze dne 13. 7. 2020 č. 731).

Podrobnější popis režijních nákladů (např. zahrnuty odpisy budov, 

manažerský a obslužný personál, FKSP).

Definuje náklady na zřízení nového pracovního místa vč. výstavby budov.

Možnosti výkonového financování při zavedení nové agendy.

Stanoví nový koeficient režijních nákladů, 44 % pro kraje a 48 % pro obce.

Do příjmů agendy započítává i správní poplatky a sankce.

Popisuje strukturu ideálního úřadu (ORP).

→ www.mvcr.cz/clanek/metodika-pro-stanoveni-nakladu-na-vykon-statni-

spravy-v-prenesene-pusobnosti



VÝZKUM BYROKRATICKÉHO ZATÍŽENÍ OBČANŮ 

ZE STRANY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Od září 2020 spuštěn projekt ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. 

Cílem výzkumu je zjistit, kolik času občané tráví na úřadech a jak styk s veřejnou správou 

zefektivnit. 

Během 1,5 roku bude sledována četnost návštěv úřadů reprezentativního vzorku populace. 

Na základě získaných dat bude vyhodnoceno, do jaké míry jsou vybrané skupiny obyvatel

(např. podnikatelé) nuceni přicházet do styku s úřady a jak jejich administrativní zátěž reálně

nejlépe snížit.



ANALÝZA KOMUNIKACE OBCÍ

Připravujeme analýzu komunikace obcí.

Chtěli bychom Vás poprosit o spolupráci s vyplnění krátkého

online dotazníku.

→ → www.survio.com/survey/d/komunikace-usc

Na základě odpovědí bude zpracována analýza, která bude sloužit

pro následné zpracování metodiky komunikace a metodiky

tvorby komunikační strategie.

Naše další výstupy můžete najít na: www.mvcr.cz/clanek/verejna-

sprava-publikace

https://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-publikace
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