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Navýšení odměn pro členy volebních komisí
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• Již od podzimních voleb do zastupitelstev obcí
• Pro řadové členy o 500 Kč (celkem 1800 Kč)

• Předseda - 2200 Kč
• Zapisovatel a místopředseda - 2100 Kč
• V dvoukolových volbách – řadoví členové
celkem 700 Kč, ostatní 1000 Kč
• Aktuálně se dále projednává technická novela
volebních zákonů (ST 137)

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC
• Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC od 1. 1. 2018
• Zjednodušení výpočtu – zrušení „příplatku za počet obyvatel“;
výše odměny pouze jedním číslem, uvedeném v tabulce
• Možnost zohlednit v odměně individuální úkoly a případně
i neúčast na jednání orgánu
• Pro celé funkční období je rozhodný počet obyvatel v roce voleb.

• Navrácení institutu mimořádných odměn
• Aktuálně se diskutuje příprava navýšení odměn ve variantách o
5 % nebo 7 % (dle růstu platové základny) od roku 2019. Nyní ve
vnitroresortním připomínkovém řízení.

Novelizace zákona č. 106/1999 Sb.
Snaha o řešení:
• případů (zjevného) zneužívání práva na
informace žadateli.

• případů obstrukčních jednání na straně
povinných subjektů.
Proces:
• Meziresortní připomínkové řízení - 16. dubna 2018
• Lhůta pro zaslání připomínek uplynula dne - 16. května 2018
• S předložením vládě se počítá nejdéle do 31. října 2018
(v závislosti na rozsahu uplatněných připomínek)
Novela počítá dále se (znovu)zavedením zálohy na úhradu nákladů
(za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací).

Novela zavádí nový § 11a, vymezující důvod
pro odmítnutí žádosti pro zneužití práva:
Povinný subjekt může informaci neposkytnout,
pokud lze ve vztahu k podané žádosti dovodit
zneužití práva na informace, zejména lze-li
dovodit, že cílem žádosti je způsobit
a) nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají
požadované informace, nebo
b) nepřiměřenou zátěž povinného
subjektu,
a to zpravidla v reakci na předcházející
postup povinného subjektu vůči žadateli nebo na
vztah s fyzickou osobou uvedenou v písm. a).

Příspěvek na výkon státní správy

Porovnání výše
celkového objemu
příspěvku v letech
2017 a 2018 (celkem)

Pro rok 2019 se
předpokládá navýšení
celkové sumy příspěvku
pro obce o 850 mil. Kč
(tj. cca 10 %)

OBCE
+ 417 827 400 Kč
+ 5,11 %
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KRAJE
+ 57 027 400 Kč
+ 5,00 %
2017

2018

výše celkového objemu příspěvku (kraje)

Příspěvek na výkon státní správy II
Výkonové financování
Novinky – občanské průkazy

Novinky – jednotná kontaktní místa
Výše příspěvku pro rok 2018 = 5 160 000 Kč
Obec

Výše příspěvku na agendu JKM v Kč

počet občanských průkazů za rok 2016

Brno
Černošice
České Budějovice

146 397 186 Kč

Hradec Králové
Jihlava

240 000,120 000,-

Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Ústí nad Labem
Zlín

300 000,60 000,180 000,900 000,840 000,240 000,60 000,420 000,-

1 368 198 ks

výše příspěvku na agendu občanských
průkazů pro rok 2018

107 Kč za 1 nabranou žádost
Rozhodné období je od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016.

1 200 000,120 000,480 000,-

Optimalizace sítě matričních úřadů
• Stát přispívá na jeden matriční úkon v rozptylu 230 Kč – 113 000 Kč.
• Přefinancování – příjmy přesahují náklady matrik o 150 mil. Kč ročně –
uspořené příspěvky budou převedeny na podfinancované agendy.
• 445 matričních úřadů zaznamenávalo pravidelně do 20 prvozápisů za rok.

• Zachování dostupnosti – v mediánu se vzdálenost na matriku zvýší ze 4,9 km
pouze na 6,5 km.
• Přesun agend na zpravidla nejbližší matriku (max. do 20 km).
• Spravedlivější financování - Výkonové financování za provedený prvozápis
(3 sazby dle náročnosti prvozápisu).

Optimalizace sítě matričních úřadů II

eObčanka + expresní vyřízení dokladů
Elektronický občanský průkaz
• Občanské průkazy s čipem a identifikačním certifikátem
• Vzdálený přístup přes čtečku
• Jednoduché přihlášení do všech podporovaných služeb
• Elektronický kontakt s úřady
• Paměť pro další služby
Nový režim vydávání osobních dokladů
- Úprava výše poplatků
- Do 24 hodin (expresní vydání, převzetí MV Praha)
- Do 5 pracovních dnů (zkrácená lhůta)
- Od 1. 7. 2018

Systémová podjatost
V důsledku zaměstnaneckého poměru k subjektu veřejné správy, který má k projednávané věci vztah,
existuje reálné riziko, že by postoj úředních osob k věci mohl být ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky
- vyloučení všech úředních osob příslušného správního orgánu.
Metodická pomůcka Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-metodicke-pomucky-kespravnimu-radu-metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx.
Vláda uložila ministrovi vnitra zpracovat novelu správního řádu, která bude řešit problematiku systémové
podjatosti - do konce června 2018. MV předložilo návrh do meziresortního připomínkového řízení.
Ministerstvo vnitra podporuje sněmovní tisk č. 54 – návrh Pardubického kraje na změnu správního
řádu - stejný cíl jako připravovaný návrh Ministerstva vnitra - doplnění § 14 o nový odstavec 2 - „(2) Úřední
osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním
poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu
samosprávnému celku.“.
Důsledek přijetí navrhované úpravy - výrazný pokles počtu námitek podjatosti, zejména námitek systémové
podjatosti - efektivnější a rychlejší rozhodování správních orgánů.

GDPR – podpora připravenosti obcí
Informační kampaň – web www.mvcr.cz/gdpr
(od začátku roku 250 000 zobrazení)
Metodická pomoc:
- Systémové analýzy pro obce a kraje
- Metodické pomůcky (pověřenec, spisové
služby)
- Kontrolní seznamy
- Vzorové dokumenty (záznam o činnosti
zpracování)
- Otázky a odpovědi
- Modelové situace

GDPR – podpora připravenosti obcí II
Školení pro obce a pracovníky spisových služeb
• Celkem 18 školení
• Ve všech krajských městech

Informační videospot pro starosty
• YouTube kanál MV

• 3400 zhlédnutí

• Celkem proškoleno přes 2000 osob
Konference GDPR ve veřejné správě
• Praha

Videozáznamy ze školení
• Rozdělené dle témat

• 150 účastníků

• Celkem kolem 3000 zhlédnutí

• Shrnutí dosavadních aktivit
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