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Odborníci z VŠE pomáhají vládě efektivněji
řídit výdaje státu
Pracovní skupina NERV pro klíčové výkonové ukazatele (KPI) ve veřejné správě
navrhla vládě systém na řízení provozních nákladů státu. Na tomto návrhu se podílela
řada odborníků z VŠE. Premiér Petr Nečas na základě tohoto návrhu pověří
Ministerstvo financí zpracováním systému klíčových výkonových ukazatelů ve veřejné
správě.
Praha 11. dubna 2013
Odborníci z VŠE prof. ing. Jiří Voříšek, CSc., doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. z Fakulty
informatiky a statistiky a prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. z Fakulty podnikohospodářské
ve spolupráci se studenty doktorského studia VŠE Ing. Pavlem Hrabětem a Ing. Miroslavem
Řezáčem aktivně spolupracovali od listopadu loňského roku v pracovní skupině NERV pro
klíčové výkonové ukazatele (KPI) ve veřejné správě, která vznikla pod vedením člena NERV
Jana Procházky.
Pracovní skupina analyzovala možnost využití KPI pro oblast řízení státu a jeho institucí. Na
základě analyzovaných zkušeností ze zahraničí, diskusí s experty a prvních výsledků
pilotního projektu v oblasti KPI správy nemovitostí státu se ukazuje, že se jedná o oblast s
vysokým potenciálem úspor.
Proto pracovní skupina navrhla systém pro řízení provozních nákladů státu založený na tzv.
stropování hodnot jednotkových KPI v rámci procesu tvorby státního rozpočtu, který dává
vládě řádově lepší možnost efektivně řídit/stanovovat základní mantinely, kterými by se
provozní činnosti jednotlivých institucí státu měly ubírat.
Pracovní skupina rozpracovala zejména oblast správy nemovitostí, kde již lze využít stávající
systémy, které má stát k dispozici. Předpokládané úspory jen v této oblasti mohou na
základě propočtů dosáhnout až 870 milionů Kč ročně.
Premiér nyní předloží do vlády usnesení, kterým pověří Ministerstvo financí zpracováním
systému KPI ve veřejné správě a jeho provázání na sestavování rozpočtu.
„Do konce letošního léta navíc centrální instituce zveřejní výběr těchto ukazatelů na svých
webových stránkách,“ dále uvedl premiér na tiskové konferenci spojené s představením
výstupu pracovní skupiny.
----------------------------------------------Zpracovaná studie je k dispozici ke stažení na této adrese:
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http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_JanProchazka_KPI.pdf
Zkrácený záznam tiskové konference je k dispozici zde:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/nerv-navrhuje-efektivneji-ridit-vydaje-statu-105187/
Plný záznam tiskové konference a reportáž České televize je k dispozici zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/222419-nerv-prisel-na-to-jak-ve-statni-spraverazantne-usetrit/
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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