
Zpráva ke stavu 
veřejné správy

Úvodem
Uplynulé pololetí probíhalo v období (znovu)vrcholící epidemie nemoci 
covid-19, a zpráva tak bezprostředně navazuje na zprávu za druhou polovinu 
roku 2020, přičemž potvrzuje dříve identifikované negativní trendy a selhávání 
státní správy, a především jejího vedení (odborného i politického) při zvládání 
mimořádné situace. Autoři zprávy tedy vyzývají politické představitele k před-
stavení konkrétní vize změny státní správy a veřejnému příslibu její povolební 
reformy postavené na podkladě odborné revize stávajícího fungování (viz 
např. ex post RIA služebního zákona).

Autoři dále upozorňují na podceňování příprav na české předsednictví EU 
v druhé polovině roku 2022, které může vést k promarnění šance prioritizovat 
české zájmy v celounijní debatě. Kvůli nezájmu vlády o nadcházející předsed-
nictví však stále není jasné, co české zájmy vlastně jsou.
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Pozitivní trendy

 ↗ Epidemie nemoci covid-19 
odhalila jak významné nedo-
statky státní služby, tak ale 
i mimořádné výkony někte-
rých jejích částí.

 ↗ Rostoucí zájem vedení státní 
služby o etické vzdělávání.

Negativní trendy

 ↘ Významné nedostatky v řízení 
i činnosti státní správy stále 
neústí do důležité diskuse 
o nezbytné reformě. Zájem 
politiků i veřejnosti o kon-
cepční zlepšení je minimální.

 ↘ Rostoucí deziluze a demotiva-
ce zaměstnanců státní správy 
z nekonzistentního a nestrate-
gického řízení státní správy.

Státní správa v krizi neuspěla
Epidemie nemoci covid-19 důsledně prověřila kvalitu 
státní správy a její schopnost efektivně fungovat v kri-
zových situacích. Státní správa jako celek neprospěla. 
Navzdory tomu, že epidemie trvá již více než rok, reakce 
státní správy jsou stále opožděné, velmi často protiprávní, 
nevysvětlované, nekoordinované napříč resorty a stále 
postavené spíše na momentálním rychlém rozhodnutí než 
na předvídatelném plánu. Významnou příčinou neutěšené-
ho stavu státní správy je závislost jejího rozvoje a řízení na 
atomizovaném politickém vedení, které koncepční rozvoj 

a strategické vedení státní správy nikdy skutečně neprová-
dělo a z nestabilní povahy svého určení by mohlo provádět 
jen velmi obtížně. Zřízení pozice náměstka ministra vnitra 
pro státní službu řešení politizace, resortismu ani jiných 
problémů nepřineslo a vzhledem ke slabé, a dále oslabova-
né pozici, ani skutečné řešení přinést nemohlo. Personální 
výměna šéfa státní služby neměla na efektivitu a přívěti-
vost fungování státní správy žádný efekt. Nový šéf státní 
služby však alespoň udržel kontinuitu fungování sekce 
a nepotvrdily se obavy o další politizaci jeho pozice.
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Hlavní zjištění



Zájem státní správy o etiku, ale nedostatečné vzdělávání
Pozitivní změnou po nástupu nového náměstka ministra 
vnitra pro státní službu je zvýšený zájem o problematiku 
etiky ve státní správě. Vedle prohloubení debaty s aka-
demickým sektorem, např. aktivními vstupy do tématu 
spolupořádáním konference s Filosofickým ústavem AVČR, 
jsou zásadní především praktické kroky ve formě připra-
vované revize Pravidel etiky pro státní úředníky z roku 

2015. Současně je důležité modernizovat systém vzdělávání 
státních zaměstnanců, který je důležitým předpokladem 
profesionalizace a zkvalitňování veřejné správy, ale dnes je 
redukován na seznamování úředníků s aktuální legislativou 
a na přípravu na složení úřednických zkoušek. Chybí roz-
šiřování a prohlubování znalostí a seznamování s novými 
trendy v kontextu doporučení OECD pro moderní vládnutí.

Nezájem vlády o boj s korupcí
V protikladu k aktivním krokům vedení státní služby 
v oblasti etiky je pasivita vlády v oblasti boje s korupcí. 
Navzdory zhoršení hodnocení ČR v indexu vnímání 
korupce (CPI) a zaostávání v naplňování záměrů vládní 
strategie v oblasti boje proti korupci je stále odkládáno 

schválení zákona o lobbování a dohoda se Senátem nad 
podobou rozšíření pravomocí NKÚ. Ochrana oznamova-
telů korupce (whistleblowerů), která je i implementací 
evropského práva, se ve Sněmovně zřejmě nedostane ani 
do druhého čtení.

Politizace a oslabování důvěry ve stát
Rezignace nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, 
který čelil ze strany ministryně spravedlnosti projevům 
nedůvěry a ústrkům, je vyhrocením trendu politiza-
ce státní správy a privatizace veřejných funkcí, které 
nemají být chápány jako získaná nezasloužená výhoda, 
ale jako služba veřejnosti spojená se sebeomezeními 
a zdrženlivostí. Dalším znakem vyhrocení tohoto tren-

du jsou kroky lidí kolem prezidenta republiky, zejména 
pak jeho kancléře. Ten doposud nezískal bezpečnostní 
prověrku, čelí podezření ze zneužívání dotací a nepa-
třičně intervenoval do justice, přesto stále zůstává ve 
funkci. Uvedené příklady širšího problému posilují 
nedůvěru občanů ve vlastní politické představitele, 
demokracii a právní stát.

“Vládní politika je nekonzistentní a ryze marketin-
gová. Uvnitř státní správy ústí v nejistotu a chaos. To 
velmi poškozuje institucionální paměť i expertní ka-
pacity institucí. Jinými slovy, vládní krizová politika 
zásadně poškozuje odolnost, bezpečí, i svobodu naší 
společnosti.” — K. Müller

„Pozorujeme výrazný úpadek standardů ve veřejné 
správě. Není možné, aby se stalo normálním, že 
nejvyšší ústavní i úřednické funkce jsou obsazeny 
trestně stíhanými osobami. Nastavením tohoto faktu 
za normální ztrácí veřejná správa poslední známky 
věrohodnosti, která je erodována i promořením sou-
časného vedení státu lidmi, kteří nepokrytě plní úkoly 
z Ruska a Číny.“ — O. Závodský

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Podřízení celé státní služby jednotnému 
a silnému vedení, které bude schopné působit 
jako odpovědný a sebevědomý partner vlády 
a politické větve vedení státní správy a které 
bude zodpovědné za její koncepční rozvoj.

2. Začít integrovat státní správu, odstraňovat du-
plicity činností a digitalizovat vstřícně k obča-
novi a jeho životním situacím (aktivně bránit 
posilování resortismu skrze digitalizaci).

3. Urychlení implementace koncepce klientsky 
orientované veřejné správy, zejména záměrů 
v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

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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