číslo

strana

06

07–08/2012

rozhovor

Vysvědčení krajských ředitelů
Co se povedlo za první půlrok zvládnout novopečeným krajským ředitelům a kolik
práce mají ještě před sebou, se snaží zhodnotit Stanislav Drápal,
místopředseda ČSÚ.

Od prvního ledna letošního roku vedete tým čtrnácti krajských ředitelů. Jak to ovlivnilo vaši dosavadní práci v Českém statistickém úřadu?
Každý nový projekt přes sebelepší přípravu potřebuje určitý čas na to, aby
se dostal do běžného provozu. Všech čtrnáct krajských správ zaměstnává
podle systemizace zhruba 740 zaměstnanců. To je bezmála 60 procent
všech zaměstnanců úřadu. Kromě toho je na krajských správách umístěno kolem stovky zaměstnanců útvarů ústředí, kterým krajské správy
poskytují plný servis pro jejich práci.
Dosavadní – téměř půlroční – praxe do velké míry potvrdila očekávání: ta dobrá i ta méně příznivá. Všichni krajští ředitelé se pustili velmi
dobře do své nové práce, i když jen menší část z nich pamatuje bývalé
krajské správy. Většinu svých úkolů zatím plní úspěšně. Žádné zřetelné
problémy se neprojevily ani u vedoucích oddělení a dalších zaměstnanců.
Nad očekávání se podařilo již v prvním čtvrtletí snížit výdaje na cestovné. Postupně je realizován záměr zefektivnění výdajů na provoz objektů
krajských správ a jejich detašovaných pracovišť.
Ve stádiu realizace je přestěhování Krajské správy v Olomouci do
jiného objektu. Pokud se týká objektu Krajské správy v Karlových
Varech, tak probíhá jednání s Generálním fi nančním ředitelstvím
o předání práva hospodaření s objektem této organizační složce státu
a ponechání potřebných prostor pro naši krajskou správu jen za podíl na výdajích na provoz a údržbu. Ve druhé polovině letošního roku dojde k racionalizaci soustavy okresních detašovaných pracovišť.
Cílem je snížit výdaje a přitom udržet dobré pracovní podmínky pro
zaměstnance. Větší úsilí si vyžádalo nastavení oběhu dokladů. Někdy
se ještě musí zpřesňovat komunikační záležitosti. Takže práce je dost,
ale stále více se dostává do systémové podoby. Té by mělo být dosaženo
do konce letošního roku.
Co se pro vás osobně ve vašem životě v tomto půlroce změnilo?
Vzhledem k tomu, že je stále dost práce s projektem Sčítání lidu, domů
a bytů 2011, mi určitě práce přibylo. Nicméně daří se mi to zvládat díky dobré spolupráci s krajskými řediteli a také díky zkušenému týmu
čtyř tzv. koordinátorů, kteří z mého hlediska velmi účinně přispívají ke
zvládnutí úkolů jak na vlastních krajských správách, tak mezi krajskými
správami a útvary ústředí.
Jaké jsou hlavní změny v práci a pravomoci krajských ředitelů oproti
původním regionálním zmocněncům?
Základní změna je v tom, že ředitelé krajských správ jsou plně zodpovědní za veškeré činnosti, které probíhají na krajské správě, včetně jejích
detašovaných pracovišť. Musí slaďovat odborné činnosti s rozpočtovými
a personálními možnostmi a kapacitami. Rozhodně vzrostla jejich zodpovědnost a doufám, že úměrně tomu i jejich pravomoci.

Jakých největších úspěchů podle vás
krajské správy
dosáhly například v realizaci úsporných
opatření?
Za úspěch považuji již zmíněné snížení
cestovních výdajů, i když ještě není konec roku a další měsíce nemusí být tak úspěšné.
Značné nároky klade také řešení racionalizace využívání objektů a prostor. Úkolem ředitelů krajských správ však není jen šetřit. Velmi oceňuji
zvládnutí prezentace předběžných výsledků sčítání za kraje, okresy a obce
a prezentaci výsledků ČSÚ vůči veřejnosti na regionální úrovni vůbec.
Zasáhla nová krajská vedení ČSÚ do koordinace statistických šetření?
Příprava statistických zjišťování je dlouhodobá záležitost. Vedení krajských správ jmenovaná k letošnímu 1. lednu tak měla omezený prostor
měnit již realizovaná zjišťování. Proto jsme si letos vytkli za cíl přípravu
zásadnějších opatření s realizací od roku 2013. To se musí uskutečnit ve
spolupráci věcně příslušných útvarů ústředí a krajských správ. Tyto práce
probíhají. Podařilo se do nich zapojit všechny sekce a odbory ústředí. Teprve podzim však ukáže, co bude možné realizovat v roce 2013. Další úsilí
o zefektivnění a zkvalitnění zjišťování bude směřovat k roku 2014 a dále.
Kde se lze dozvědět statistické aktuality z regionů?
Jedním z opatření po vzniku krajských správ bylo i sjednocení a zlepšení jejich webových stránek. Ty byly v inovované podobě spuštěny na
přelomu pololetí. Měly by na jedné straně vyjadřovat jednotu podoby,
struktury a obsahu ve všech krajích, na druhé straně nabízet specifické
informace daného kraje v členění od krajů až po obce. Kromě toho krajské
správy realizují výstupy podle nabídky Katalogu produktů pro rok 2012.
Určitě bude zajímavé znát váš názor na to, zda a jak se dokážou krajské správy ve svém regionu „prodat“. Co považujete v tomto směru
za klíčové?
Historicky se krajské správy dokázaly v krajích „prodat“ již v předchozí
podobě krajských správ i následně, kdy je reprezentovali krajští zmocněnci a oddělení regionálních analýz a informačních služeb. Daří se nejen šířit statistické informace, ale také uplatňovat důležité úlohy ČSÚ,
například při volbách a dalších aktivitách.
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