
Zpráva ke stavu 
veřejné správy

Ve zkratce

Zvládání epidemie českou veřejnou správou lze s přihlédnutím 
k jejímu neuspokojivému stavu hodnotit jako ne zcela špatné. 
Nedošlo k žádným hrubým, natož záměrným excesům a vzhledem 
k nepřipravenosti se po počátečním chaosu podařilo začít trochu 
systematičtěji pracovat s daty, vytvořit záchranné programy a při-
pravit alespoň provizorní legislativní rámec. Zároveň se ale projevily 
všechny dlouhodobé nedostatky, kterými zejména státní správa trpí 
- zaostáváním v digitalizaci a automatizaci počínaje a neschopností 
proaktivně vystupovat jako sebevědomý a odborný partner politické 
reprezentaci konče. Je ale třeba dodat, že k takovému vystupová-
ní není fungování státní správy, ke škodě politické reprezentaci, 
uzpůsobeno. Přetrvává také velmi nízká úroveň nezbytné kooperace 
mezi složkami veřejné správy, a to jak horizontální (resortismus), tak 
vertikální (komunikace mezi centrem a regiony).
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Pozitivní trendy 

 ↗ Zájem vedení státní služby o pro-
blematiku etiky a integrity státních 
zaměstnanců.

Negativní trendy 

 ↘ Snaha oslabovat smysl služebního 
zákona v duchu “flexibilizace”.

 ↘ Trvale nízký zájem o posilování 
kontrolních mechanismů a zave-
dení pravidel pro transparentní 
lobbování.

 ↘ Přetrvávající trend využívat 
systemizace k čistkám na pozici 
odborných náměstků proti smyslu 
služebního zákona.

Hlavní zjištění

Reforma státní správy nabírá nebezpečný směr
Úvahy o reformě státní správy se v kontextu volebních 
programů i prohlášení současné vlády mění v hrozbu 
nejen pro její nepříliš dokonalou neutralitu, ale i pro 
očekávanou neefektivitu. Debata kolem možné reformy 

se nese jednostranně v duchu “flexibilizace” a “otevírá-
ní” státní správy, čímž nebezpečně evokuje návrat do 
doby před účinnost služebního zákona, v níž byla státní 
správa kořistí aktuálně vládnoucí strany. Tehdy byla 

HROZBA!



Stále nedostatečné kontrolní mechanismy
Doposud se nepodařilo rozšířit působnost auditů Nejvyššího 
kontrolního úřadu na významné oblasti nakládání s veřejný-
mi prostředky. Kromě samospráv se jedná především o spo-
lečnosti s majetkovou účastí státu, v nichž řádně nefungují 
ani další pojistky hospodárnosti a účelnosti nakládání s ve-

řejnými prostředky včetně základního zajištění kvalitního 
obsazení managementu a dozoru. Je proto třeba revidovat 
formalistický způsob fungování nominačního výboru, resp. 
implementaci tzv. nominačního zákona obecně, a dodržovat 
zásady corporate governance ve vlastnické politice státu.

Opomíjené otázky etiky
Oblastí, kde státní správa zaostává významně, je oblast 
etického vzdělávání a budování integrity státních zaměst-
nanců. Česká republika je v mezinárodním prostředí, ze-
jména při spolupráci v rámci EU a OECD pasivní. Přístup 

ČR k otázkám etiky je formalistický a legalistický. Zájem 
o revizi etického kodexu státních zaměstnanců v poslední 
době opět utichl.

Zpoždění v digitalizaci se ukázalo během covidu
Omezování, či dokonce uzavírání provozu úřadů a s tím 
související nemožnost provádět některé úřední úkony, 
např. prodlužovat platnosti dokladů apod., ukázalo naše 
ohromné zpoždění v digitalizaci. (Nehledě na skutečnost, 

že i úzký okruh draze vybudovaných digitálních služeb 
státu stále využívá jen menšina občanů.) Zpomalování 
chodu úřadů, mmj. v důsledku karantén, pak poukazuje 
na významné nedostatky v automatizaci procesů.

státní správa z pohledu politiků flexibilní, ale efektivitou 
se nevyznačovala. Problémy české státní správy jsou 
zakořeněné v jejím řízení. Zatímco politici nemají na 
transformaci státní správy z podstaty svého omezeného 
mandátu čas ani soustředěnost, vedení státní správy 
nemá kompetence ani mandát k nezbytnému reformo-
vání státní správy, natož k nastartování kulturních-mo-
dernizačních změn. Nedokáže garantovat její rozvoj, 

natož neutralitu (schopnost odolávat snahám zneužívat 
státní správu pro osobní zájmy). Má-li dojít ke změnám, 
pak prvním krokem musí být vytvoření silného a zodpo-
vědného vedení státní správy, které nebude jen přívěs-
kem ministerstva vnitra. Teprve poté je možné zahájit 
debatu o “rozvolňování”. Bez kompetentního vedení 
povede “rozvolnění” jen k politizaci, nestabilitě a pro-
hlubování neefektivity.

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Pokud by se mělo přistupovat ke změnám ve služeb-
ním zákoně, pak prvním krokem musí být vytvoření 
silného, odpovědného a depolitizovaného vedení 
státní správy.

2. Posílit kontrolní mechanismy, zavést pravidla pro 
lobbing a omezit volné přecházení z veřejné sféry do 
lobbingu (“revolving doors”).

3. Zvážit přesun některých centrálních úřadů do regionů.

“Flexibilitou se odůvodňuje oslabování státní 
správy a její neutrality. Snahy o zajištění 
nezávislosti v protiváze k proklamovanému 
rozvolnění nevidím.” — M. Bohatá

“Cesta k efektivní státní správě vede přes 
odpovědné vedení, které se bude starat 
o efektivitu, vychovávání schopných státních 
úředníků a bude k tomu mít potřebné kompe-
tence.” — E. Outrata

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.
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