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Postavení veřejné správy České 
republiky v Evropské unii

ÚvoD
Na konferenci Budoucnost veřejné správy v ČR, která se 
konala dne 2. 11. 2017 na Vysoké škole mezinárodních 
a veřejných vztahů Praha v rámci Právnického podzimu, 
jsem přispěla tématem o veřejné správě ČR v kontextu 
EU. Veřejná správa v České republice je vykonávána stá-
tem (státní správa) a územně příslušnými samosprávný-
mi územními celky (samospráva – obce a kraje). Na kon-
ferenci byla veřejná správa rozebrána z mnoha pohledů 
včetně právního a ekonomického.

Veřejná správa v České republice je systematizována na 
samosprávu a státní správu. 

V současné době žádný základní právní dokument EU 
nepředepisuje model veřejné správy a územně správního 
členění, který by měl být přijat členskými státy EU. Člen-
ské země EU však nemají zdaleka jednotnou organiza-
ci veřejné správy, což vychází z historického vývoje ka-
ždé z nich. Každý stát však musí respektovat své vnitřní 
(ekonomické, kulturní, sociální, územní i jiné) podmínky 
a v návaznosti na to vytvářet svůj vlastní systém uspořá-
dání těchto vztahů.

V příspěvku poukážu na základní strategie týkající se 
veřejné správy v rámci České republiky a i v kontextu Ev-
ropské unie, a to především v souvislosti s urychlováním 
digitální transformace veřejné správy v rámci eGover-
nment Action Plan (eGAP). Celé téma je doplněno analý-
zou ekonomické zátěže veřejné správy z hlediska nákladů 
na pracovníky ve veřejné správě.

sTRaTEGICkÝ RáMEC RoZvoJE
V rámci organizace veřejné správy je důležité začlenění  
do strategických dokumentů krátkodobé i střednědobé  
povahy. Nejvýznamnějším dokumentem pro budoucí  
směřování veřejné správy je Strategický rámec rozvoje  
veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. 
Pro další období je nutné sledovat i propojení s ostatními  
sektorovými strategiemi. Stále aktuální je dokument čes-
ké vlády Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti  
ČR 2012–2020 a také Národní program reforem České  
republiky 2014. Z pohledu Evropské unie je významné  
sladění zájmů a priorit v rámci Strategie Evropa 2020. 

Evropa 2020 je Strategií pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a představuje hlavní hospo-
dářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do 
roku 2020.

Hlavním cílem Strategie Evropa 2020 je dosažení ta-
kového hospodářského růstu, jenž bude založen na prin-
cipech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude 
podporovat začleňování, a to jak sociální, tak územní. 
Národní přesah Strategie je zřejmý též z národních cílů, 
k jejichž stanovení byly členské státy vyzvány Evropskou 
radou.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České repub-
liky pro období 2014–20201 definuje témata pro další eta-
pu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmen-
tu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce 
veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty 
Evropské komise i ČR.

Přidruženým cílem tohoto materiálu je zabezpečit pro 
realizaci všech vytčených cílů a témat maximálně efek-
tivní využití prostředků státního rozpočtu a prostředků 
strukturálních a investičních fondů v programovém ob-
dobí 2014–2020. Pro nové programové období je počítá-
no se zásadní modernizací veřejné správy právě pomocí 
využívání nástrojů eGovernmentu. Za účelem budoucích 
koncepčních prací vlády v oblasti veřejné správy byla zří-
zena Rada vlády pro veřejnou správu. 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014–2020 má definován globální 
cíl – zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné 
správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná 
slabá místa veřejné správy. Tomuto globálnímu cíli jsou 
pořízeny čtyři strategické cíle a také specifické cíle.

První strategický cíl je definován jako Modernizace ve-
řejné správy a má čtyři dílčí specifické cíle. Specifický cíl 
1.1 ukládá využívání prvků procesního řízení a zavedení 
standardů vybraných agend (inventarizace agend a výběr 
agend k vypracování procesního popisu/modelu, zhod-
nocení přínosů a nákladů metody u modelovaných agend 
a standardizace vybraných agend). 
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Specifický cíl 1.2 ukládá snižování regulatorní zátěže (nastavení pod-
mínek a systémových nástrojů pro zlepšování zpracovávaných hod-
nocení dopadů právní regulace za účelem zkvalitnění legislativního 
prostředí, a to jak ex ante, tak i ex post, včetně podpory efektivního vy-
užívání nástroje CIA (Corruption Impact Assessment), vytvoření meto-
diky pro hodnocení celkové regulační zátěže a její zapracování do pro-
cesu RIA, zavedení mechanismu systematického přezkumu a sledování 
změn v kvalitě předkládaných RIA dle stejné metodiky v rámci stávají-
cího procesu RIA, rozpracování metodiky měření administrativní zátěže  
a její využívání veřejnou správou a vytvoření koncepce snižování regu-
latorní zátěže, a to na základě revize dosavadních aktivit, spočívající ve 
vytvoření koordinovaného portfolia projektů zaměřených na snižování 
regulatorní zátěže. 

Specifický cíl 1.3 ukládá rozšíření řízení kvality a zlepšení strategic-
kého řízení ve veřejné správě prostřednictvím tvorby analýzy využívání  
metod řízení kvality ve veřejné správě, zpracování metodiky zavádění 
řízení kvality do správních úřadů, implementace metodik řízení kvality  
ve správních úřadech, realizace školení v oblasti řízení kvality pro za-
městnance správních úřadů a státní zaměstnance, metodické podpory 
řízení kvality na úrovni územních samosprávných celků, implementace 
metodického doporučení k řízení kvality v ÚSC, zavádění procesního ří-
zení v ÚSC, uplatňování Metodiky přípravy veřejných strategií a její za-
vádění do praxe, rozvoj systémů a nástrojů strategické práce ve veřejné 
správě, provedení analýz strategické dokumentace, hierarchizace systé-
mu strategií a dalších aktivit pro zkvalitňování strategické práce, zavá-
dění a rozvoj strategického řízení a plánování ve veřejné správě a uplat-
ňování projektového řízení ve veřejné správě.

Specifický cíl 1.4 ukládá zavedení systému hodnocení veřejné správy  
pomocí rozpracování návrhu fungování systému měření a hodnocení  
veřejné správy, legislativní zpracování navrženého řešení a realizace  
navrženého řešení – zavedení systému měření a hodnocení veřejné 
správy.

Druhý strategický cíl je definován jako Revize a optimalizace výkonu  
veřejné správy v území. K tomuto strategickému cíli je podřazeno pět 
podcílů. Specifický cíl 2.1 ukládá harmonizaci administrativního čle-
nění státu a vytvoření variant řešení stávajícího stavu a možností  
zjednodušení a harmonizace výkonu státní správy v území, včetně 
analýzy jejich nákladů, přínosů a dopadů, projednání variant řešení 
s relevantními zainteresovanými stranami a výběr varianty, legislativ-
ní zpracování navrženého řešení a realizace (implementace) navrže-
ného řešení.

Specifický cíl 2.2 ukládá revizi a úpravu funkce územně členěných 
měst pomocí revize stávajícího stavu a tvorby kritérií pro stanovení sta-
tutárního města a způsob jeho dalšího členění, jednotné stanovení roz-
sahu přenesené působnosti vykonávané v rámci správního obvodu 
městské části a novelizace příslušné legislativy.

Specifický cíl 2.3 ukládá optimalizaci systému veřejnoprávních smluv 
a dále revizi a úpravu pravidel pro uzavírání veřejnoprávních smluv, 
zlepšení systému a realizace kontrol výkonu přenesené působnosti na 
úrovni krajů, nastavení pravidel a systému pro publikaci veřejnopráv-
ních smluv a novelizace příslušné legislativy.

Specifický cíl 2.4 ukládá úpravu a optimalizaci systému financová-
ní přeneseného výkonu státní správy pomocí validace a rozpracování 
již existujících variant možných úprav systému financování přenesené-
ho výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz zamě-
řených zejména na náklady, přínosy a dopady, projednání variant řešení 
s relevantními zainteresovanými stranami a výběr varianty a realizace 
vybrané varianty.

Specifický cíl 2.5 ukládá snížení rizika platební neschopnosti územní  
samosprávy pomocí posílení vzdělávání členů orgánů a zaměstnanců 
územních samospráv v oblasti finančního řízení. Představitelé územ-
ních samospráv by měli získat znalosti z oblasti účetnictví, rozpočet-
nictví, kontroly a zadávání veřejných zakázek tak, aby byli schopni 
samostatně analyzovat finanční rizika zamýšlených investičních i nein-
vestičních projektů a plánovat dlouhodobý rozvoj svého území a majet- 
ku, zpracování podkladových analýz a variant možností zvýšení finanční  
autonomie (např. zavedením místních daní, zvýšením pravomocí obcí 
ovlivnit jejich příjmy z daní), projednání variant řešení s relevantními 
zainteresovanými stranami a výběr varianty a její implementace a tvor-
ba pravidel a možných způsobů řešení úpadku územních samospráv 
a jejich implementace.

Třetí strategický cíl je definován jako Zvýšení dostupnosti a transpa-
rentnosti veřejné správy (prostřednictvím nástrojů eGovernmentu). Při 
implementaci strategického cíle 3 spolupracuje RVVS s Radou vlády pro 
informační společnost.

Čtvrtý strategický cíl je definován jako Profesionalizace a rozvoj lid-
ských zdrojů ve veřejné správě a má čtyři dílčí specifické cíle. Specifický 
cíl 4.1 ukládá implementaci zákona o státní službě a dále rozvoj nadre-
sortního řídícího, koncepčního, metodického, koordinačního a kontrol- 
ního orgánu, realizace podkladových analýz a tvorba organizačních, fi-
nančních, personalistických a vzdělávacích procesů v oblasti státní  
služby a souvisejících metodických doporučení a tvorba služebních 
předpisů konkretizujících procesy zákona o státní službě.

Specifický cíl 4.2 ukládá řízení a rozvoj lidských zdrojů ve správních 
úřadech pomocí realizace analýz současného stavu personálních pro-
cesů ve státní správě, tvorby a nastavení systému všech relevantních 
procesů v oblasti řízení lidských zdrojů ve správních úřadech a souvi-
sejících metodických doporučení, zajištění ICT podpory personálního 
řízení, tvorby služebních předpisů konkretizujících postupy (procesy) 
zákona o státní službě, revize a úprava systému vzdělávání ve správních  
úřadech ve vazbě na Rámcová pravidla vzdělávání zaměstnanců ve 
správních úřadech. 

Specifický cíl 4. 3 ukládá rozvoj lidských zdrojů územních samospráv-
ných celků a specifický cíl 4. 4 ukládá rozvoj řízení lidských zdrojů Po-
licie České republiky a realizaci specifického vzdělávání pro získání klí-
čových kompetencí příslušníků a zaměstnanců Policie ČR v kontextu 
profesionalizace.

EU EGovERNMENT aCTIoN PlaN 2016–2020
Akční plán pro eGovernment na období 201–2020 Urychlování digi-
tální transformace veřejné správy (eGAP) zdůrazňuje, že koordinovaná  
elektronizace služeb veřejné správy je klíčovým základem pro vznik 
a rozvoj jednotného digitálního trhu. Cílem Akčního plánu je odstra-
nění existujících bariér pro vznik jednotného digitálního trhu a zabrá-
nění jeho fragmentace, ke které může dojít v důsledku modernizace  
veřejné správy. Nový Akční plán pro eGovernment 2016–2020 má za 
cíl: modernizovat veřejnou správu, dosáhnout jednotného digitálního 
trhu a zapojit více občany a firmy při vytváření vysoce kvalitních ve-
řejných služeb.

Akční plán eGovernmentu 2016–2020 byl zveřejněn 19. 4. 2016 jako 
součást balíčku iniciativ týkajících se realizace jednotného digitálního 
trhu (Digital Single Market – DSM). Komise sleduje pokrok dosažený při 
dokončení jednotného digitálního trhu.2

Do roku 2020 by veřejné orgány a veřejné instituce v Evropské unii 
měly být otevřené, účinné a inkluzivní a měly by poskytovat všem ob- 



Journal of Diplomatic and Social Studies / vol. 1 / No. 1 / 2018  •  55

2 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/european-egovernment-
action-plan-2016-2020

3 https://www.eu2017.ee/sites/default/
files/2017-10/Tallinn_eGov_declaration.
asice

4 http://ec.europa.eu/newsroom/
document.cfm?doc_id=47559

5 Safege, Baltija. 2015. Report on 
Centres of Government in the EU 
Member States. Accessed December 
13, 2017. http://www.eupan.eu/files/
repository/20150918145544_SB-
ES_ZINOJ_ENG_SAFEGE.pdf

6 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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čanům a podnikům v EU bezkonkurenční, personalizova-
né a uživatelsky přívětivé digitální veřejné služby napoje-
né na konečné uživatele. Inovativní přístupy se používají 
k navrhování a poskytování kvalitnějších služeb v sou-
ladu s potřebami a požadavky občanů a podniků. Veřej-
né správy využívají příležitosti nabízené novým digitál-
ním prostředím k usnadnění jejich vzájemných interakcí 
se zúčastněnými stranami a navzájem.

Eu egovernment action plan 2016–2020 má těchto 
sedm priorit.

První priorita je nazvána Standardně digitalizované. 
Orgány veřejné správy by měly jakožto upřednostňova-
nou možnost poskytovat služby digitálně (včetně strojově 
čitelných informací); zároveň by však měly udržovat ote-
vřené i další kanály pro ty, kteří nejsou buď z vlastního 
rozhodnutí, nebo z nutnosti připojeni. Kromě toho by ve-
řejné služby měly být poskytovány prostřednictvím jed-
notného kontaktního či správního místa a prostřednic-
tvím různých kanálů. 

Druhá priorita zavádí Zásadu „pouze jednou“. Orgá-
ny veřejné správy by měly zaručit, že občané a podniky 
budou muset tytéž informace poskytnout orgánům ve-
řejné správy pouze jednou. Je-li to povolené, orgány ve-
řejné správy přijímají opatření s cílem tato data opětov-
ně interně používat, přičemž náležitě dodržují pravidla 
ochrany údajů, aby občané ani podniky nebyli dodateč-
ně zatěžováni. 

Třetí prioritou je Podpora začlenění a dostupnost. Or-
gány veřejné správy by měly digitální veřejné služby kon-
cipovat tak, aby standardně podporovaly začlenění a vy-
hovovaly různým potřebám např. starších lidí a lidí 
s postižením. 

Čtvrtou prioritou je Otevřenost a transparentnost. Or-
gány veřejné správy by mezi sebou měly sdílet informa-
ce a data a měly by občanům a podnikům umožnit, aby 
měli přístup ke kontrole svých vlastních údajů a mohli 
je opravit; měly by uživatelům umožnit sledování správ-
ních procesů, které se jich týkají a měly by do koncipová-
ní a poskytování služeb zapojit zúčastněné strany (např. 
podniky, výzkumné pracovníky a neziskové organizace) 
a otevřít se jim. 

Pátou prioritou je Přeshraniční přístup jako standard. 
Orgány veřejné správy by měly relevantní digitální  
služby zpřístupnit napříč hranicemi a měly by zabránit 
dalšímu roztříšťování, a tím usnadnit mobilitu na jed-
notném trhu. 

Šestou prioritou je Interoperabilita jako standard. 
Veřejné služby by měly být koncipovány tak, aby hladce 
fungovaly v rámci celého jednotného trhu a napříč 
různými organizačními jednotkami, a měly by se opírat 
o volný pohyb údajů a digitálních služeb v Evropské 
unii. 

Poslední, sedmou prioritou je Důvěryhodnost a bez-
pečnost. Všechny iniciativy by měly přesahovat pou-
hé dodržování právního rámce pro ochranu osobních 
údajů a soukromí a bezpečnost informačních techno-
logií a měly by tyto prvky zahrnout již do fáze přípravy. 
Jde o důležité základní předpoklady pro zvýšení důvěry 
a rozšíření využívání digitálních služeb.

Aktuální vývoj eGovernment Action Plan shrnuje Ta-
llinnská deklarace3 o elektronické správě, která byla po-
depsána zeměmi EU a ESVO dne 6. října 2017 a v této 
deklaraci se ministři členských států EU a zemí ESVO za-
vázali k urychlení digitální transformace vlád a dohod-
li plán a konkrétní opatření ke zlepšení a transformaci 
služeb elektronické správy v Evropě.4 Deklarace podtr-
huje význam eGovernmentu pro rozvoj ekonomik a Digi-
tálního jednotného trhu bez dalších nároků na rozpočet 
EU. I nadále bude sledován každoroční pokrok a další po-
stup bude posouzen za rakouského předsednictví na pod-
zim 2018.

aDMINIsTRaTIvNí a FINaNčNí ZáTĚŽ vEŘEJNÉ sPRávY v EU
Strategické cíle a snahy o elektronizaci veřejné správy 
jsou významným krokem k zefektivnění fungování veřej-
né správy, a to jak státní správy, tak samosprávy. Důležitý 
je také ekonomický dopad fungování veřejné správy, a to 
především z hlediska počtu pracovníků ve veřejné správě. 
Údaje o pracovnících ve veřejné správě jsou v rámci Ev-
ropské unie zcela různorodé. V krátké analýze jsou zpra-
cována data ze dvou zdrojů. Jednak je to počet státních 
zaměstnanců na obyvatele, kde jsou data převzata ze 
zprávy Safege z roku 20155. Druhým zdrojem je Eurostat 
s vykázanými počty pracovníků v ústřední veřejné správě 
na obyvatele za rok 20166.

Studie Safege (2015) pracuje s počtem státních 
zaměstnanců na obyvatele za období 2007–2010. Státní 
zaměstnanec je definován jako pracovník ve veřejné 
správě a zaměstnanci ve veřejném sektoru jsou zahrnuti 
bez rozlišení na základě toho, o jaký typ práce se jedná 
a jaký typ smlouvy pracovníci mají. Jsou to zaměstnanci 
ústředních vládních institucí (ministerstva, inspekce, 
civilní pracovníci v donucovacích orgánech, policisté, 
civilní pracovníci v armádě, pracovníci zaměstnaní 
v zahraničí) a ústavních instituce, s výjimkou 
zdravotnických pracovníků, učitelů a akademických 
pracovníků.

Data ukazují na značné rozdíly mezi jednotlivými ze-
měmi. Největší podíl státních zaměstnanců má Kypr, a to 
5,3 % z celkového počtu obyvatelstva. Hodnot vyšších 
než 3 % dosahují ještě Velká Británie, Nizozemí, Mal-
ta, Maďarsko, Řecko, Německo a Francie. Za Českou re-
publiku je uvedena hodnota 1,3 %, což je v porovnání 
s ostatními státy Evropské unie třetí nejnižší hodnota po 
Slovensku, Belgii a Rakousku. Údaje nalezneme v násle-
dujícím grafu.

Pokud využijeme data z Eurostatu, který pracuje  
s počtem státních úředníků v ústřední veřejné správě,  
a porovnáme-li data v rámci Evropské unie za rok 2016, 
dojdeme k podobným výsledkům. Nejvyšších hodnot  
dosahuje opět Kypr a Malta. Malta má zcela nejvyšší  
hodnotu počtu pracovníků 5,8 %, ostatní země se pohy-
bují zhruba o jeden řád níže. Kypr má 1 % pracovníků  
na obyvatele a téměř podobnou hodnotu – 0,9 % na-
lezneme u Slovinska a Portugalska. Česká republika má 
v tomto hodnocení 0,1 %, což je jedna z nejnižších hod-
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not spolu s Dánskem, Německem, Španělskem, 
Maďarskem, Rumunskem a Francií. Podrobněji viz 
následující tabulka 1.

Údaje z Eurostatu jsou odlišné od dlouhodobé 
studie Safege (Safege, 2015) pravděpodobně proto, 
že je za Eurostat využit údaj pro počet pracovníků 
v ústřední veřejné správě a nikoliv všech zaměst-
nanců ve všech typech veřejné správy. Vzhledem 
k nejednotnosti systémů lze porovnávat údaje pou-
ze v rámci jednoho šetření. Zvolená data nelze sice 
porovnávat navzájem, protože každý údaj vycházel  
z jinak určené definice zaměstnance ve veřejné  
správě, ale postavení České republiky je v tomto  
ohledu v obou případech stejné. Administrativní 
zátěž v podobě počtu zaměstnanců je v porovnání 
s ostatními zeměmi jedna z nejnižších.

ZávĚR
V příspěvku byl rozebrán strategický rámec veřejné  
správy České republiky, a to jednak v kontextu doku
-mentů Vlády ČR a jednak v souvislosti se strategií 
eGAP. Obě strategie mají svůj rámec do roku 2020 
a další vývoj bude jistě bedlivě sledován.

V druhé části příspěvku jsem na základě dat ze 
dvou různých zdrojů sledovala administrativní  
a finanční náročnost počtu pracovníků ve veřejné  
správě. Ačkoliv dostupná data o počtech státních  
zaměstnanců nejsou mezi sebou porovnatelná, tak 
lze uvést závěr, že postavení České republiky z hle-
diska administrativní zátěže je v rámci EU uspoko-
jivé. Podle obou zdrojů se počet státních zaměst-
nanců vzhledem k počtu obyvatel jeví jako poměrně 
nízký ve srovnání s ostatními členskými zeměmi  
EU.

Graf 1: Počet státních pracovníků na obyvatele v % (2007–2010). Pramen: safege, baltija. 2015.

Tabulka 1: Počet pracovníků v ústřední veřejné správě na obyvatele v % za rok 2016. Pramen: Eurostat. 

úředníci obyvatelé úředník na  
obyvatele

úředník v %  
obyvatel

Belgie 25 653 11311117 0,002268 0,227 

Bulharsko 34 921 7153784 0,004881 0,488 

Česká republika 19 074 10553843 0,001807 0,181 

Dánsko 7 832 5707251 0,001372 0,137 

Německo 15 750 82175684 0,000192 0,019 

Estonsko 6 765 1315944 0,005141 0,514 

Irsko 25 567 4724720 0,005411 0,541 

Řecko 70 560 10783748 0,006543 0,654 

Španělsko 39 119 46440099 0,000842 0,084 

Francie 28 684 66759950 0,00043 0,043 

Chorvatsko 12 321 4190669 0,00294 0,294 

Itálie 149 715 60665551 0,002468 0,247 

Kypr 8 728 848319 0,010289 1,029 

Lotyšsko 4 266 1968957 0,002167 0,217 

Litva 15 619 2888558 0,005407 0,541 

Lucembursko 958 576249 0,001662 0,166 

Maďarsko 16 955 9830485 0,001725 0,172 

Malta 25 273 434403 0,058179 5,818 

Nizozemí 109 053 16979120 0,006423 0,642 

Rakousko 20 393 8690076 0,002347 0,235 

Polsko 22 156 37967209 0,000584 0,058 

Portugalsko 95 335 10341330 0,009219 0,922 

Rumunsko 13 191 19760314 0,000668 0,067 

Slovinsko 18 988 2064188 0,009199 0,920

Slovensko 36 411 5426252 0,00671 0,671 

Finsko 28 948 5487308 0,005275 0,528 

Švédsko 61 052 9851017 0,006198 0,620 

Velká Británie 307 850 65382556 0,004708 0,471 

ZDRoJE: 
•	Evropská	Komise.	2016.	Akční	plán	EU	pro	
„eGovernment“	na	období	2016–2020.	Accessed	
December	13,	2017.	http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179

•	MVČR.	2016.	Strategický	rámec	rozvoje	veřejné	
správy	České	republiky	pro	období	2014–2020.	
2016.	Accessed	December	13,	2017.	http://www.
mvcr.cz/soubor/strategicky-ramec-rozvoje-verejne-
spravy-v-cr-pro-obdobi-2014-2020.aspx

•	Safege,	Baltija.	2015.	Report	on	Centres	of	
Government	in	the	EU	Member	States.	Accessed	
December	13,	2017.	http://www.eupan.eu/files/
repository/20150918145544_SB-ES_ZINOJ_ENG_
SAFEGE.pdf
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